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Anna Mucharska

„BUŃCZUK” W GDAŃSKU

Pamiątkowe zdjęcie przed gdańską Fontanną Neptuna.

Tatarski Zespół Dziecięco-Młodzieżowy 
„Buńczuk” swoim występem uświetnił XIII 
edycję festiwalu „Biografi e Gdańskie”, od-
bywającego się 8 października 2016 roku 
podczas Dni Mniejszości Narodowych 
w Gdańsku. Niespełna godzinnym koncer-
tem zachwyciliśmy licznie zgromadzoną 
publiczność, która nagrodziła nas gromkimi 
brawami. W naszym programie były tańce, 
śpiew, a także recytacja wierszy. Gościnnie 
wystąpiła Tatarka z Krymu, Regina Reshe-
tova. Była to również wspaniała okazja do 
miłego spotkania z tatarskimi mieszkańca-
mi Gdańska, tym bardziej, że przyjechali 
także Tatarzy z Sokółki i Bohonik. Wspól-
nym rozmowom i zdjęciom nie było końca. 
Serdecznie dziękujemy Prezydentowi Gdań-
ska oraz współorganizatorowi „Biografi i”, 
Muzułmańskiej Gminie Wyznaniowej MZR 
w RP w Gdańsku, zwłaszcza jej przewod-
niczącemu Olgierdowi Chazbijewiczowi za 
zaproszenie i sympatyczne przyjęcie. 

Kiedy Związek Szlachty Tatarskiej Medżlis w Gdańsku oraz Na-
rodowe Centrum Kultury Tatarów RP otrzymało wiadomość 
z Instytutu Pamięci Narodowej o kilkudziesięciu osobach wyzna-
nia muzułmańskiego z różnych stron Europy i Azji straconych 
w obozie koncentracyjnym Stutthof, postanowiło oddać hołd 
ich pamięci. Urzeczywistnili tę okoliczność Jerzy Dżirdżis Szahu-
niewicz i Omar Asanowicz przy wielkiej życzliwości władz woje-
wództwa, przede wszystkim dyrektora Muzeum KL Stutthof Pio-
tra Tarnowskiego, wójta gminy Stegna i w zastępstwie kapelana 
miejscowego duszpasterstwa. Wykonawcą i ofi arodawcą tablicy 
pamiątkowej jest Leon Czerwiński z fi rmy MURKAM. 

Dżemila Smajkiewicz-Murman

PAMIĘCI OFIAR WSPÓLNEJ WIARY
Charakterystycznym elementem czerwo-

nego koloru kamienia-obelisku są wykute 
muzułmańskie insygnia religijne – cały mu-
hir wraz informacja ku pamięci o bestialsko 
zamordowanych braciach w tej samej wierze 
ustawiony wśród podobnych w ponurym 
miejscu, jakim jest budynek krematorium 
KL Stutthof.

Mimo jesiennej pogody, 8 paździer-
nika 2016 roku na ten smutny przyczółek 
północnej Polski opodal Mierzei Wiślanej 
licznie przybyli Tatarzy z różnych zakątków 
kraju i zagranicy, m.in. mikrobusem z dale-
kiej Sokółki i Białegostoku na czele z Janem 
Adamowiczem – prezesem Rady Centralnej 
Związku Tatarów RP, a także indywidual-
nie samochodami nasi seniorzy z Gdańska 
i okolic Elbląga. 

W to pamiętne miejsce kaźni przywoła-
ła ich wola uczestniczenia w ekumenicznej 
modlitwie. Naszemu tatarskiemu imamo-

wi Ismailowi Caylakowi towarzyszył przedstawiciel Kurii El-
bląskiej oraz religijnej gminy żydowskiej. Ciepłym uwieńcze-
niem uroczystości było przemówienie 90-letniego weterana 
Wojska Polskiego, admirała Henryka Leopolda Kalinowskiego 
w asyście pułkownika Zbigniewa Żurowskiego. 

Składając wieńce, pozostaliśmy w przekonaniu, iż nasz „Reb-
bumallah” za naszych Pobratymców został przyjęty.

Dżemila Smajkiewicz-Murman 
Fot: Michał Łyszczarz 

Dżirdżis Szahuniewicz w skupieniu wysłuchuje się w słowa żydowskiej modlitwy.

Anna Mucharska 
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Anna Mucharska

Z WIZYTĄ W SOPOCIE

Wizyta zespołu „Buńczuk” była miłym wydarzeniem nie tylko dla Macieja Musy Konopackiego. 

W drugim dniu naszego pobytu w Trójmieście, 9 październi-
ka 2016 roku Tatarski Zespół Dziecięco-Młodzieżowy „Buń-
czuk” zawitał do Domu Pomocy Społecznej w Sopocie. Jego 
pensjonariuszem jest dobrze wszystkim znany polski Tatar, 
Maciej Musa Konopacki, „Człowiek Dialogu”, działający na 
rzecz porozumienia chrześcijańsko-muzułmańskiego, niegdyś 
aktywny popularyzator tatarskiej historii i tradycji. Odwiedzi-

liśmy zarówno jego, jak i wszystkich tamtejszych lokatorów, 
niezależnie od pochodzenia i wyznania. Przybyli z nami rów-
nież przedstawiciele muzułmańskiej gminy w Gdańsku, m.in. 
Ajsza Szabanowicz, Tamara Jakubowska, imam Ismaił Çaylak 
oraz Maciej Jakubowski.

Po wspólnej modlitwie chrześcijan i muzułmanów dzieci 
z zespołu rozdały sadogę obecnym na spotkaniu. Nawiązując 

do 90-lecia Muzułmańskiego Związku Reli-
gijnego w RP, Maciej Jakubowski, działacz 
gdańskiej gminy muzułmańskiej, przed-
stawił krótki zarys osadnictwa tatarskiego 
Polsce. Następnie dzieci z przyjemnością 
zatańczyły i zaśpiewały dla naszego senio-
ra Macieja Musy i jego przyjaciół, a Jakub 
Andracki wyrecytował wiersz gdańszcza-
nina Selima Chazbijewicza pt. „Mistyka 
wspomnień”. Spotkanie to było dobrą lek-
cją wychowawczą. Pokazało szacunek do 
starszego pokolenia oraz dbałość o osoby 
w podeszłym wieku. 

Ze swojej strony życzymy Maciejowi 
Musie Konopackiemu dużo, dużo zdro-
wia. Dziękujemy bardzo dyrektorce Domu 
Agnieszce Cysewskiej oraz zarządowi Mu-
zułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR 
w RP w Gdańsku za zaproszenie i miłe 
przyjęcie. 

Anna Mucharska 

ZŁOTE GODY!
Czas biegnie tak szybko, że nim się 
człowiek spostrzeże, a tu, proszę: 
już przeminęło półwiecze! I oto 16 
października 2016 roku w Pałacu 
Branickich w Białymstoku odbyła 
się uroczystość szczególna, wyjąt-
kowa i wzruszająca: prezydent mia-
sta podejmował pary, które spędziły 
w związku małżeńskim pięćdziesiąt 
lat. Wśród nich byli Państwo Ze-
bejda i Aleksander Świerblewscy, 
godni członkowie naszej tatarsko-
-muzułmańskiej społeczności. 

Pobrali się 19 maja 1966 roku 
w Białymstoku i tyle już lat trwają 
ze sobą, dotrzymując sobie słów 
małżeńskiej przysięgi. Z okazji tej 
wspaniałej rocznicy Prezydent Ta-
deusz Truskolaski odznaczył Pań-
stwa Świerblewskich medalami „Za 
długoletnie pożycie małżeńskie”. Serdeczne pozdrowienia Jubilatom i najlepsze 
życzenia wszelkiej pomyślności przesyła również Mufti RP Tomasz Miśkiewicz 
w imieniu własnym oraz Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego. Dołączamy 
się do nich my, przyjaciele i znajomi, życząc Zebejdzie i Aleksandrowi Świerblew-
skim wielu następnych pięknych rocznic w zdrowiu i szczęściu! 

Redakcja 

Państwo Zebejda i Aleksander Świerblewscy 
odznaczeni medalami 

„Za długoletnie pożycie małżeńskie”. 

Z okazji 86 rocznicy urodzin

Czcigodnej 

AJSZY SZABANOWICZ 
Z DOMU 

BOGDANOWICZ

rodem z Lachowicz
najserdeczniejsze życzenia 
długich jeszcze lat życia 
w zdrowiu i pomyślności

składa

Zarząd 
Oddziału Północno-Zachodniego

Związku Tatarów 
Rzeczypospolitej Polskiej

oraz przyjaciele i znajomi
ze Związku Szlachty Tatarskiej 

byłego Wielkiego Księstwa 
Litewskiego
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zaprosiła całą lokalną społeczność muzułmańską do wspólnej 
modlitwy. Swoją obecnością zaszczycił nas wiceprezydent Bia-

łegostoku Robert Jóźwiak. Z Krakowa 
zaś przyjechał Przedstawiciel MZR na 
woj. małopolskie dr Marek Moroń. Licz-
nie przybyłych gości powitała Rozalia 
Bogdanowicz z Najwyższego Kolegium 
Muzułmańskiego. Następnie imam Mi-
rza odmówił dua intencyjną za pomyśl-
ność ojczyzny, a dr Aleksander Miśkie-
wicz wygłosił referat związany z setną 
rocznicą bohaterskiej śmierci Aleksan-
dra Sulkiewicza, przyjaciela Józefa Pił-
sudskiego, żołnierza I Brygady Legio-
nów. Przy okazji wspomniał między 
innymi o Dżamili Ankiewicz, reżyserce 
fi lmowej i scenarzystce pochodzenia ta-
tarskiego, urodzonej w Gorzowie Wlkp., 
zmarłej 27 maja 2016 roku w Warszawie. 
Dopełnieniem spotkania była recyta-
cja wierszy Stanisława Kryczyńskiego 
w wykonaniu Anny Mucharskiej, opie-
kunki Tatarskiego Zespołu Dziecięco-
-Młodzieżowego „Buńczuk”.

Krzysztof Edem Mucharski 

Krzysztof Edem Mucharski

W INTENCJI OJCZYZNY
W dniu Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2016 
roku Muzułmańska Gmina Wyznaniowa MZR w Białymstoku 

Zebranych powitała Rozalia Bogdanowicz, sekretarz Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego.

Omar Asanowicz

HOŁD 
UŁANOM
Tradycyjnie już gdańscy Tatarzy zebrali się 11 
listopada 2016 roku, aby w Narodowe Święto 
Niepodległości oddać hołd ułanom poległym 
podczas wojny polsko-bolszewickiej 1919–1920 
podczas walk o niepodległość Rzeczypospo-
litej. Do oruńskiego parku pod Pomnik Tatara 
przybyli członkowie Narodowego Centrum Kul-
tury Tatarów RP, Związku Szlachty Tatarskiej 
byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz 
Oddziału Północno-Zachodniego Związku Ta-
tarów RP z siedziba w Gdańsku: Ajsza Szaba-
nowicz, Kheidi Alijewa, Dżirdżis Szahuniewicz, 
Omar Asanowicz, Dżemila Smajkiewicz-Mur-
man, Tamara Jakubowski, Emir Bogdanowicz, 
Al Raszid Milkamonowicz, Magdalena Bogda-
nowicz, Ramazan Jakubowski oraz Muharem 
Unal. Po okolicznościowej modlitwie złożono 
kwiaty i podzielono się refl eksjami o tym jakże 
ważnym święcie.

Omar Asanowicz 

Z wielkim smutkiem dowiedzieliśmy się, 
że 8 stycznia 2017 roku odszedł do Boga Jedynego

EMIR POPŁAWSKI
zasłużony działacz polskiej społeczności 

tatarsko-muzułmańskiej,
wieloletni przewodniczący

Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w Warszawie.
Był człowiekiem otwartym na świat i ludzi,

realizującym najlepsze wzorce muzułmańskiej etyki,
z dumą kultywującym historyczne tradycje 

tatarskiej wspólnoty.
Niech Bóg Wszechmogący okaże mu Swoje miłosierdzie. 

Serdeczne wyrazy współczucia Najbliższym 
w imieniu własnym 

oraz Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego
składa

Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej
Przewodniczący Najwyższego 

Kolegium Muzułmańskiego MZR
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Rustem Gajnetdinow

OTWARCIE MECZETU W MIŃSKU
11 listopada 2016 roku, w obecności przy-
wódców Turcji i Białorusi, Redżepa Taj-
jipa Erdogana i Aleksandra Łukaszenki, 
nastąpiło otwarcie Meczetu Soborowego 
w Mińsku. W uroczystej ceremonii brała 
też udział delegacja Rady Muftich i Muzuł-
mańskiego Zarządu Religijnego Federacji 
Rosyjskiej pod kierownictwem muftiego, 
szejka Rawila Gajnutdina. Uczestniczyli 
także muftiowie z Rosji, Turcji, Gruzji, Ka-
taru, Egiptu, Maroka i Emiratów Arabskich.

Podczas ceremonii otwarcia, prezy-
dent Aleksander Łukaszenka zaznaczył, 
że muzułmanie na Białorusi pojawili się 
już w XIV wieku. Szybko i bez problemów 
stali się częścią narodu, wraz z wszystkimi 
bronili kraju przed wrogami, wnosili znacz-
ny wkład do kultury materialnej i tradycji. 
„Widocznym przykładem przenikania się 
kultur są, na przykład, starodawne księgi 
– kitaby, które od szesnastego wieku bia-
łoruscy muzułmanie pisali w języku biało-
ruskim, lecz arabskim alfabetem” – pod-
kreślił Aleksander Łukaszenka. „Białoruś 
– to kraj o bardzo zgodnym i pojednaw-
czym charakterze. Cenimy sobie pokój i spokój, dlatego też 
umożliwiamy wznoszenie świątyń wszystkich religii. Trzyma-
my się dewizy: każdy obywatel naszego kraju ma prawo zna-
leźć swoją drogę do świątyni i nikt nie ma prawa i nie może 
zmuszać go do innego postępowania” (cytat za BELTA).

Należy zaznaczyć, że nie jest to pierwszy meczet w hi-
storii Mińska. W roku 1599 powstał tu meczet drewniany, 25 
października 1902 roku zastąpiony kamiennym, który prze-
trwał do roku 1962. Znajdował się on na północno-zachod-
nich peryferiach miasta (dziś rejon prospektu Maszerowa), 
zwanych Tatarskim Przedmieściem, Tatarskim Końcem albo 
Tatarską Swobodą.

Muzułmańskie Zjednoczenie Religijne Republiki Białoruś, 
którego muftim jest Abu-Bekir Szabanowicz, zajmowało się 

Hierarchowie muzułmańscy i chrześcijańscy przed nowym meczetem w Mińsku.

planami odbudowy Meczetu Soborowego w rejonie byłej Ta-
tarskiej Swobody od roku 1997. Już wówczas położono kamień 
węgielny na terenie wydzielonym przez władze stolicy. Wiel-
ki wkład w pomoc budowie wniosła strona turecka. W roku 
2004 po prośbie białoruskich Tatarów, rząd Republiki Tatar-
stan, na czele z ówczesnym prezydentem Rustamem Minni-
chanowem, przeznaczył 2,5 mln rubli bezzwrotnej pomocy na 
konstrukcję meczetu. Później prace zostały wstrzymane ze 
względu na brak stabilnego fi nansowania. Prace wznowiono 
w roku 2013 i zakończono dzięki współpracy fundacji Mini-
sterstwa do Spraw Religijnych Republiki Tureckiej.

Rustem Gajnetdinow 
Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: 

Daniel St. Czachorowski 

W związku ze śmiercią 15.11.2016 r.

ALEKSANDRA 
JAKUBOWSKIEGO

zasłużonego działacza 
tatarskiej społeczności Litwy

serdeczne wyrazy współczucia 
Najbliższym 

składa

Jerzy Dżirdżis Szahuniewicz

Prezes

Narodowego Centrum Kultury Tatarów RP

Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie 
i wszystkim najbliższym z powodu śmierci

EMIRA POPŁAWSKIEGO
składają:

Halina Szahidewicz, Emilia i Mirosław Jabłońscy 

oraz Halina i Emir Półtorzyccy z rodzinami, 

żegnając dobrego przyjaciela swej młodości z 
jednej dzielnicy

 oraz długoletniego społecznika tatarsko-
muzułmańskiego.
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Krzysztof Edem Mucharski

BYLIŚMY W PUŃSKU
W niedzielę, 20 listopada 2016 roku w Domu Kultury Litewskiej 
w Puńsku odbyły się XXIII Spotkania Mniejszości Narodowych, 
mające m.in. za zadanie propagowanie wiedzy o mniejszościach 
oraz prezentowanie ich dorobku. Tradycyjnie już tatarską kulturę 
przedstawił Tatarski Zespół Dziecięco-Młodzieżowy „Buńczuk”, 
działający przy Muzułmańskiej Gminie Wyznaniowej w Białym-
stoku, którego opiekunką jest Anna Mucharska. Wystąpiliśmy 
w składzie: Adam Aleksandrowicz, Dżemila Aleksandrowicz, 
Arzy Alieva, Sylwia Czepiel, Wiktoria Czepiel, Anna Mucharska, 
Emilia Mucharska, Selim Mucharski, Adam Półtorzycki, Regina 
Reshetova, Elwira Szehidewicz i Stefan Szehidewicz. Oprócz 
nas na deskach sceny wystąpiły jeszcze zespoły mniejszości 
z województwa podlaskiego: białoruski męski chór „Kuranty”, 
folklorystyczny zespół staroobrzędowców „Rabina”, ukraiński 
Zespół Pieśni i Tańca „Ranok”, kapela „Domu Litewskiego” 
w Sejnach „Šalcinis”, zespół Domu Kultury Litewskiej z Puńska 
„Balsynelis”, zespoły litewskie z Puńska: kapela „Klumpė”, chór 
„Dzūkija” oraz Dziecięce Studio Artystyczne „Puniukai”. Poza-
scenicznym, miłym dodatkiem były tatarskie wyroby kulinarne. 
Na zakończenie spotkania dyrektor Domu Kultury Litewskiej 
Asta Pieczulis wręczyła opiekunom zespołów pamiątkowe dy-
plomy i upominki. 

Krzysztof Edem Mucharski 
Opiekunka „Buńczuka” Anna Mucharska i jej podopieczni 

z pamiątkowym dyplomem. 

Paraska Nalewajko

TATARSKO I POETYCKO W ŻORACH
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żorach 
odbył się wieczór autorski Musy Czacho-
rowskiego: poety, tatarskiego dziennikarza 
i muzułmańskiego działacza. Jak na warun-
ki polskie to dość zaskakujące połączenie 
i być może dlatego dyrektorka biblioteki, 
Aleksandra Zawalska-Hawel, postanowi-
ła go zaprosić. Na spotkanie 22 listopada 
2016 roku przybyło blisko trzydzieści osób, 
nie tylko mieszkańców miasta, ale jak 
się okazało także zamiejscowych, nawet 
z Wrocławia. Do spotkania przygotowano 
się nader starannie, o czym świadczyli do-
brze przygotowani prowadzący: Bronisław 
Jacek Pruchnicki, którego wspierała sama 
pani dyrektor. Także publiczność nie była 
przypadkowa, widać było jej autentycz-
ne zainteresowanie i chęć uczestniczenia 
w wydarzeniu.

Rozmawiano więc wielotorowo, bo 
i pytania, i odpowiedzi dotyczyły nie tyl-
ko poezji, ale również spraw związanych 
z mniejszością tatarską oraz z gorącą w ostatnich miesiącach 
tematyką muzułmańską. Były, rzecz jasna, oklaskiwane wier-
sze Musy Czachorowskiego, który zdaniem wielu miłośników 
poezji w swojej twórczości udanie pokonuje kolejne stopnie. 
Jest coraz lepszy, po prostu. Najciekawsze jednak dla obec-
nych były opowieści o tatarskim życiu, potrawach, obyczajach, 
historii. Musa lubi i potrafi  mówić, a w dodatku na sali znajdo-
wały się osoby, które były niegdyś w Kruszynianach i Bohoni-

kach, więc wymiana wrażeń toczyła się bardzo sympatycznie. 
Wspominano wizyty w tamtejszych meczetach oraz piereka-
czewnik w Tatarskiej Jurcie. Potem już, niestety, były tylko 
krótkie, pojedyncze rozmowy z tatarskim gościem i podpisy-
wanie książek, bowiem po trzech nieomal godzinach trzeba 
było kończyć. 

Paraska Nalewajko 
Fot. Joanna Harasim 

Musa Czachorowski i prowadzący spotkanie, Aleksandra Zawalska-Hawel i Bronisław Jacek Pruchnicki.
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stosował inny przedstawiciel społeczności Tatarów polskich – 
prof. dr hab. Jacek Sobczak. 

Merytoryczny rdzeń seminarium obejmował wystąpienie 
kierownika Katedry Prawa i Administracji prof. dr hab. Andrzeja 
Bisztygi, poświęcone statusowi prawnemu mniejszości etnicznej 
Tatarów polskich na tle historycznym oraz obszerną, opatrzoną 
wyrazistym komentarzem prelekcję dr. Marka Moronia z Kate-
dry Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Prelekcja dostarczyła przekrojowego, historycznego 
spojrzenia na dzieje osadnictwa tatarskiego na ziemiach pol-
sko-litewskich oraz na kształtowanie się stosunku społeczności 

tatarskiej do Polski, nacechowanego 
poczuciem lojalności i patriotyzmu 
wobec ojczyzny. Jako wzór tożsamo-
ści dla Europejczyka XXI wieku, dr 
Moroń przedstawił sylwetkę Aleksan-
dra Sulkiewicza – polskiego patrioty, 
Tatara i muzułmanina. Tę wyjątkową 
postać cechował synkretyzm, polega-
jący na łączeniu cech tatarskich, mu-
zułmańskich i polskich. 

W dyskusji wzięli udział między 
innymi prof. dr hab. Józef Ciągwa, 
prof. dr hab. Henryk Goik oraz dr An-
drzej Ziomek. W seminarium licznie 
uczestniczyli studenci GWSH. Jedna 
z konkluzji seminarium zakłada, że 
rodzime doświadczenia w kształtowa-
niu stosunków między muzułmański-
mi Tatarami polskimi a chrześcijańską 
większością mogłyby zostać wykorzy-
stane w układaniu stosunków między 
światem europejsko-chrześcijańskim 
a licznie obecnie napływającymi do 
Europy wyznawcami islamu.

Andrzej Bisztyga 
Fot. Roksana Mistal 

Andrzej Bisztyga

ISLAM EUROPEJSKI ZIEM POLSKICH
6 grudnia 2016 r. w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej 
im. Wojciecha Korfantego w Katowicach odbyło się semina-
rium pt. „Islam europejski ziem polskich”. Zostało ono zor-
ganizowane w okazji 90. rocznicy założenia Muzułmańskiego 
Związku Religijnego w RP oraz setnej rocznicy śmierci Alek-
sandra Sulkiewicza – bohatera walk o wolną Polskę, Tatara 
– polskiego patrioty, żołnierza I Brygady Legionów i przyja-
ciela Józefa Piłsudskiego. Otwarcia seminarium dokonał rek-
tor GWSH prof. dr hab. Krzysztof Szafl arski. Uroczysty adres 
do uczestników seminarium skierował Mufti Rzeczypospolitej 
Polskiej Tomasz Miśkiewicz, a życzenia owocnej dyskusji wy-

Dr Marek Moroń zamiast wskaźnika z wprawą używał tatarskiej szabli, 
rodzinnej pamiątki prof. Andrzeja Bisztygi. 

Krzysztof Edem Mucharski

DZIEŃ URODZIN PROROKA
Miełlud, czyli Dzień Urodzin Proroka Muhammada obchodzili-
śmy w niedzielę 11 grudnia 2016 roku, spotykając się w Domu 
Kultury Muzułmańskiej przy ulicy Piastowskiej w Białymstoku. 
Organizatorami uroczystości było Najwyższe Kolegium MZR 
i Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Białymstoku. Licznie 
przybyły dzieci i młodzież uczęszczająca na lekcje religii mu-
zułmańskiej, aby pochwalić się przed swoimi bliskimi wiedzą 
zdobytą w czasie roku szkolnego. Miełlud rozpoczął imam Mi-
rza Golib, czytając surę Jasin. Później Adam Półtorzycki przed-
stawił prezentację na temat narodzin i historii życia Proroka 
Muhammada, a Selim Mucharski przeczytał ostatnią chutbę 
Proroka, wygłoszoną w Mekce. Następnie imam Mirza Golib ra-
zem z Lutfi m Bicimverenem zaśpiewali tureckie pieśni religijnie 
sławiące Proroka. Z kolei dzieci i młodzież uczęszczające na lek-

cje religii zaprezentowały hadisy, sury i wiersze przygotowane 
specjalnie na tę okazję. W dalszym ciągu Dagmara Sulkiewicz 
i Anna Mucharska pokazały plastyczne prace dzieci. Wszyscy 
milusińscy zostali nagrodzeni słodkimi upominkami. W prze-
rwie przed modlitwą Zuhr Dagmara Sulkiedwicz przybliżyła 
dwa nowe wydawnictwa Najwyższego Kolegium Muzułmań-
skiego: płytę CD „Azany i modlitwy świętych meczetów” oraz 
kalendarz muzułmański na rok 2017. Po wspólnej modlitwie 
i rozdaniu sadogi Mufti RP Tomasz Miśkiewicz zaprosił obec-
nych na poczęstunek, podczas którego dziadkowie, rodzice 
oraz przybyli goście mogli też spędzić czas na wspólnych roz-
mowach. Wychodząc, każdy zaopatrzył się w płytę i kalendarz.

Krzysztof Edem Mucharski 
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Musa Czachorowski

SPOTKANIE W MUZEUM HISTORYCZNYM
W gościnnych progach białostockiego Muzeum Historycz-
nego 17 grudnia 2016 roku odbyło się spotkanie promujące 
najnowszą publikację Najwyższego Kolegium Muzułmań-
skiego MZR – „Słownik biografi czny Tatarów polskich XX 
wieku”. Jest to pierwsza w literaturze polskiej praca prezen-
tująca sylwetki stu dwóch przedstawicieli polskiej społecz-
ności tatarskiej. Redaktorem naukowym książki i aktorem 
ponad pięćdziesięciu not jest dr Aleksander Miśkiewicz, któ-
rego wspierał zespół redakcyjny w składzie: Halina Szahi-
dewicz, Emilia Ziółkowska, Barbara Pawlic-Miśkiewicz oraz 
Dagmara Sulkiewicz. O nadsyłanie materiałów zwrócono się 
wszakże do Tatarów mieszkających w całej Polsce, w rezul-
tacie czego dwadzieścia kilka osób nadesłało informacje 
o swoich bliskich. W ten sposób współtwórcami słownika 
stali się również Tatarzy m.in. ze Szczecina, Gdańska, Wro-
cławia, Gorzowa Wlkp., Warszawy i Olsztyna. 

W efekcie otrzymaliśmy książkę ukazującą Tatarów polskich 
w bogatym przekroju społecznym: są tu postaci wojsko-
wych, lekarzy, naukowców, aktorów, rzemieślników, mary-
narzy, imamów, pisarzy, robotników. Dowodzi to niezbicie, 
że tatarska wspólnota muzułmańska nigdy nie zamykała się 
w ściśle określonych ramach etnicznych lub wyznaniowych. 
Tatarzy byli i są organiczną częścią polskiego społeczeń-
stwa. Słownik ma nie tylko walor poznawczy dla osób spoza 
środowiska tatarskiego, ale co ogromnie istotne służył bę-
dzie edukacji i utrwalaniu tożsamości młodego pokolenia 
polskich Tatarów.

Podczas spotkania w Muzeum Historycznym o przygoto-
waniach do powstania książki, zbieraniu materiałów i opra-
cowywaniu ich opowiadali Halina Szahidewicz i dr Aleksan-
der Miśkiewicz. Istotnym uzupełnieniem i wzbogaceniem 
wypowiedzi współautorów słownika była prezentacja mul-

timedialna fotografi i przy-
gotowana przez Barbarę 
Pawlic-Miśkiewicz, a tak-
że fragmenty not biogra-
fi cznych odczytane przez 
Annę Mucharską i Elwi-
rę Szehidewicz. Zebrani 
reagowali na wszystko 
bardzo żywo, wykazując 
ogromne zainteresowanie 
publikacją. Przerodziło 
się to następnie w liczne 
rozmowy kuluarowe i skła-
danie autografów przez 
współautorów. Przy okazji 
można było zaopatrzyć 
się w liczne wcześniejsze 
publikacje Najwyższego 
Kolegium Muzułmańskie-
go, które przygotowała 
Dżaneta Miśkiewicz, a tak-
że spróbować smacznych 
ciast oraz tatarskiej halwy.

Musa Czachorowski 

O pracy nad „Słownikiem biografi cznym Tatarów polskich XX wieku” opowiedziała jego współredaktorka, 
Halina Szahidewicz. 

Marek Moroń

ROCZNICOWO W KRAKOWIE
19 grudnia 2016 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Kra-
kowie odbyło się spotkanie upamiętniające 90. rocznicę 
powstania Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz setną rocznicę śmierci polskotatar-
skiego działacza niepodległościowego Aleksandra Sulkiewi-
cza. Wśród obecnych byli i wzięli udział w dyskusji m.in. prof. 
dr hab. Ewa Siemieniec-Gołas oraz dr Piotr Nykiel. Organiza-
torką ze strony uczelni była mgr Karolina Wanda Olszowska, 
będąca prezesem Koła Nauko- wego Turkologów UJ.

Prowadzący imprezę, dr Marek Moroń, Przedstawiciel 
MZR w RP na woj. małopolskie, przedstawił przybyłym stu-
dentom i naukowcom Zakładu Turkologii dwie prezentacje. 

Pierwsza, upamiętniająca 90 lat MZR, była okazją do dokona-
nia historycznego przeglądu obecności i zaangażowania pa-
triotycznego muzułmańskiej społeczności tatarskiej na rzecz 
obronności i rozwoju Polski. Zaprezentowano liczne fotogra-
fi e ukazujące życie muzułmanów polskich w ciągu całego XX 
wiek.

W dyskusji wspomniane zostały stałe i częste relacje oraz 
współpraca Zakładu Turkologii UJ z tak znanymi przedstawi-
cielami polskiego islamu, jak Selim Chazbijewicz i Musa Cza-
chorowski.

Marek Moroń 
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w Białymstoku, ze słowami podziękowań oraz gratulacjami. 
Wręczyła również dyplomy i upominki dla członków zespołu 
oraz podziękowania dla rodziców, którzy niezmiennie ser-
decznie wspierają swój „Buńczuk”. Otrzymali je m.in. Elżbieta 
i Tomasz Czepielowie, Zarema i Server Alievowie oraz Tamara 
i Raszyd Jabłońscy. Sympatyczne spotkanie zakończył słodki 
poczęstunek, z którego szczególny powodzeniem cieszyło się 
przesmaczne ciasto drożdżowe Zofi i Szczęsnowicz. Dodajmy 
jeszcze, że projekt wsparło fi nansowo Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administracji.

Musa Czachorowski 

WYDARZENIA I INFORMACJE • HISTORIA •  NAUKA •  LITERATURA

Musa Czachorowski

PROJEKT „BUŃCZUK 2016”
Okazyjne spotkania tatarskiej spo-
łeczności w Szkole Podstawowej nr 28 
w Białymstoku należą już do tradycji. 
Tym razem w niedzielę, 18 grudnia 2016 
roku, odbyło się tam podsumowanie 
projektu pt. „Działalność Tatarskie-
go Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego 
»Buńczuk« w 2016 r.”, koordynowanego 
przez Krzysztofa Edema Mucharskiego. 
Licznie przybyłych gości, m.in. sympa-
tyków „Buńczuka”, rodziców, dziadków 
oraz znajomych, powitała serdecznie 
opiekunka zespołu Anna Mucharska. 
Następnie przedstawiła prezentację 
multimedialną z działalności w roku 
2016, po której nastąpił program arty-
styczny: pokaz umiejętności tanecznych 
i wokalnych członków zespołu. Były 
więc tańce chłopców i dziewcząt, tańce 
wspólne oraz solowe. 

Dobrze wypadł taniec pasterzy w wy-
konaniu Selima Mucharskiego, Adama 
Półtorzyckiego i Adama Aleksandrowi-
cza, pełna wdzięku była Regina Reshetova w tańcu z dzban-
kiem. Emila Mucharska wraz z Selimem Mucharskim udanie 
zaprezentowali się w piosenkach. Zdaniem piszącego te słowa, 
właśnie oni do swego rozwoju artystycznego potrzebują już 
czegoś więcej, niż to, co obecnie otrzymują w „Buńczuku”. 

Po tej sympatycznej, długo oklaskiwanej prezentacji, 
twórczyni zespołu i jego wieloletnia opiekunka, Halina Sza-
hidewicz, wyraziła zadowolenie z dokonań „buńczukowej” 
młodzieży i życzyła jej dalszych sukcesów scenicznych. Anna 
Mucharska odczytała następnie przesłanie Lejli Majewskiej, 
przewodniczącej Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR 

Od lewej: Selim Mucharski, Adam Aleksandrowicz i Adam Półtorzycki w tańcu pasterzy.

Maciej Żakiewicz

WILNO GIEDYMINOWICZÓW. 
WITOLD I JAGIEŁŁO W TRADYCJI LITEWSKO-
-POLSKIEJ (3)
Jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku lud litewski, egzystu-
jący w archaicznym systemie społecznym, pozostawał w bier-
ności. Miało się to zmienić pomiędzy rokiem 1861 a 1864. Za-
początkowane wówczas procesy, które objęły wieś polską, 
litewską, i rusko-ukraińską, dla ludu litewskiego oznaczały 
między innymi zwolnienie z obowiązku na rzecz dworu zie-
miańskiego, nadziały ziemi dla uboższych i możliwość naby-
wania gruntów przez zamożniejszych, a w rezultacie poprawę 
sytuacji ekonomicznej i społecznej. Na Żmudzi zaczęła umac-
niać się bogata warstwa wiejska. Najpoważniejszym efektem 
tych przemian było wyłonienie się z masy chłopskiej pierw-
szego pokolenia nowej litewskiej inteligencji. Jak pisał Michał 
Romer, „niosła [ona] w sobie całe kulturalno-etnografi czne 
podłoże ludowe”, dotychczasowa bowiem historia, którą 
szczyciła się szlachta, dla litewskiego ludu była okresem uci-

sku. Ponadto uosabiała dwór z polskim językiem i polską kul-
turą. „Litwomania”, która ogarnęła niektóre środowiska zie-
miańskie i inteligencję wileńską, nie było życzliwie oceniana 
przez gros ziemiaństwa polskiego.

Podobne procesy można było zaobserwować podówczas 
na Słowacji, będącej częścią Korony św. Stefana. Słowacka 
inteligencja pochodzenia chłopskiego musiała w realiach 
Cesarstwa Austro-Węgierskiego walczyć o swoją tożsamość 
narodową i kulturową, przeciwstawiając się węgierskiemu 
ziemiaństwu i tamtejszej kulturze dworskiej.

W początkowych dekadach XIX stulecia po raz pierwszy 
pojawiają się na dużą skalę publikacje pisane po litewsku. 
W roku 1818 w Królewcu profesor tamtejszego uniwersytetu 
Ludwik Rhese ogłosił drukiem poemat Kristijonasa Done-
laitisa, „Metai” (Rok). Dla wielu badaczy niemieckich i pol-
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mentowali, że dzięki legalizacji języka litewskiego (przywró-
cenia alfabetu łacińskiego) osłabi się w guberniach zachod-
nich wpływy polskie. Kiedy władze przywróciły język litew-
ski, stał się on również jednym z przedmiotów nauczania. 
Jednak na Wileńszczyźnie w okolicach zamieszkałych przez 
Litwinów w zasadzie nie zezwalano na jego naukę, na Żmu-
dzi natomiast był językiem nadobowiązkowym. Obowiązko-
wą naukę litewskiego wprowadzono tylko na Suwalszczyź-
nie dla uczniów Litwinów. 

Spod piór redaktorów obu pism wyłaniała się jednak Li-
twa sprzed unii z Polską. Czasy Giedymina, Kiejstuta i Ol-
gierda zostały podniesione do rangi heroicznej. Wielki ksią-
żę Witold stał się bohaterem narodowym. Dla ojców odro-
dzenia narodowego była to postać szczególnie ważna, jako 
przeciwwaga dla Jagiełły, który symbolizował związek z Pol-
ską. Witold był ponadto jedyną postacią gloryfi kowaną i ak-
ceptowaną przez kler litewski. Chociaż kilkakrotnie przyj-
mował chrzest, był wszakże katolikiem, natomiast wcze-
śniejsi władcy Litwy – poganami. Jeśli na przełomie XIX i XX 
stulecia 80% inteligencji litewskiej stanowili księża, trudno 
dziwić, że właśnie Witold został patronem odrodzenia.

Opowieść historyczną o Witoldzie napisał Józef Ignacy 
Kraszewski. Ten urodzony 28 lipca 1812 roku w Warszawie 
w rodzinie szlacheckiej, a zmarły 19 marca 1887 w Genewie, 
polski pisarz był autorem wyjątkowo płodnym. Dzieciństwo 
spędził w podlaskim dworze babki w Romanowie, do szkół 
uczęszczał od roku 1822 kolejno w Białej Podlaskiej, Lublinie 
i Świsłoczy. W roku 1829 wstąpił na Uniwersytet Wileński, 
gdzie wbrew woli ojca studiował literaturę. Aresztowany 
15/16 grudnia 1830 roku za udział w tajnym związku mło-
dzieży został zwolniony dzięki staraniom rodziny 19 marca 
1832 roku. Do lipca 1833 roku przebywa pod nadzorem poli-
cyjnym w Wilnie, po czym wyjechał do majątku ojca, Dołhe. 
Debiutował zapewne w roku 1829, pierwsze zidentyfi kowa-
ne jego próby literackie ukazały się rok później w „Bałamu-
cie”, noworoczniku litewskim i petersburskim. Pierwsze po-
wieści wydawał w Wilnie w latach 1831–1833. W roku 1863 
wydał monografi czne studia o Mikołaju Reju i Syrokomli.

Po klęsce Powstania Listopadowego i rozwiązania przez 
władzę carskie Uniwersytetu Wileńskiego ważnym miej-
scem dla tworzenia się nowoczesnej narodowej kultury 
litewskiej stała się powstała w roku 1855 Tymczasowa Ko-
misja Archeologiczna w Wilnie i Muzeum Starożytności, 
zorganizowane przez ziemiaństwo i inteligencję polską. 
W trzy lata później zaczęto rozpatrywać projekt powołania 
Wileńskiego Towarzystwa Naukowego. Animatorami komi-
sji byli: hrabia Eustachy Tyszkiewicz i Adam Honory Kirkor. 
W latach następnych Towarzystwo prowadziło badania nad 
historią dziejów Rzeczypospolitej Obojga Narodów, rodów 
książęcych, magnatów i Kościoła. Komisja Archeologiczna 
koncentrowała się zaś głównie na studiach języka i folkloru 
litewskiego i to wśród członków korespondentów znajdą się 
działacze ruchu lituanistycznego.

Rozwojowi odrodzonej litewskości służył ponadto specy-
fi czny litewski gatunek literacki – pieśni zwane daina, inspi-
rowane poetyką ludową będące najbogatszym przejawem 
lokalnego folkloru. Dainy przez wieki stanowiły podstawo-
wy gatunek literatury śpiewaczej, będąc zbiorową pamięcią 
wspólnoty, podobnie jak dumki ślepców bandurzystów na 
stepach Ukrainy. Dla ludu litewskiego dainy stanowiły źró-
dło wiedzy o świecie, sposób jej gromadzenia, wierszowany 
zbiór norm i reguł, zarazem główną metodę wyrażania du-
chowych przeżyć. 

Wielką rolę w pogańskich wierzeniach starożytnych Li-
twinów odgrywał wąż. Baśń „Eglė, królowa węży” jest jedną 
z najciekawszych i najbardziej intrygujących, wciąż fascynu-
jącą zarówno twórców kultury, jak i badaczy folkloru. 

skich język oraz folklor litewski miały charakter reliktu kul-
turowego. Ludwik Rhesa przygotował wydanie dzieła Do-
nelaitisa wraz z niemieckim przekładem, sądząc, że dzięki 
temu zachowa dla niemieckich uczonych unikatowy wytwór 
zanikającej kultury. 

W latach 1815–1825 żmudzki szlachcic Dionizas Poška, 
znany polskim sąsiadom jako Dionizy Paszkiewicz, napisał 
wierszem dzieło pt. „Mužikas Žemaičių ir Lietuvos” (Chłop 
żmudzki i litewski), które zapewniło mu w przyszłości mia-
no prekursora ruchu narodowego. Praca ta po raz pierwszy 
wydana została w roku 1886. Wśród piszących po litewsku 
znalazł się również Silvestras Valiunas, pisarz pochodzenia 
chłopskiego, niejako antenat całego pokolenia litewskiej 
inteligencji o wiejskich korzeniach, które doszła do głosu 
dwadzieścia lat po upadku Powstania Styczniowego i po-
kierowała procesem odrodzenia. Jego wydana w 1828 roku 
„Birutės daina” (Pieśń o Birucie), będąca literacką transfor-
macją tekstów kultury ludowej, stanowiła znamienny do-
wód współzależności litewskiego piśmiennictwa i folkloru. 
Dzieło to charakteryzowało się płynnością formy między 
stylizacją literacką a pieśnią gminną, stąd zostało szybko 
przyswojone przez lud litewski.

Ojcom litewskiego odrodzenia narodowego przyszło 
działać w szczególnych skomplikowanych warunkach. 
Przedrozbiorowa Litwa historyczna, zarówno ta katolicka, 
jak i prawosławna stanowiła wszak część Imperium Rosyj-
skiego i była podzielona na gubernie. Po Powstaniu Stycz-
niowym, władze carskie, aby intensyfi kować rusyfi kację, wy-
dały również zakaz druku czcionką łacińską (obowiązywał 
od roku 1865 do 1904). Sprzeciwiała się temu wieś litewska 
przy poparciu biskupa Żmudzi Motiejusa Valančiusa (Macie-
ja Wołonczewskiego). Tysiące włościan, nosicieli książek – 
knygnešiai – narażając się na Sybir, przenosiło przez granicę 
drukowane w Prusach po litewsku książki do Cesarstwa. 

Ważnym ośrodkiem emigracyjnym Litwinów, ze wzglę-
du na pobliskie geografi czne sąsiedztwo i kulturowe po-
krewieństwo, były właśnie Prusy Wschodnie, czyli pruska 
Litwa. Tam też w roku 1883 pojawiło się pierwsze litewskie 
czasopismo społeczno-kulturowe „Aušra” (Jutrzenka). Wy-
dawane przez Koło Miłośników Litwy, najpierw w Ragnecie, 
a potem w Tylży. Najwybitniejszym jego publicystą był Jo-
nas Basanavičius (Jan Basanowicz) urodzony w chłopskiej 
rodzinie, lekarz wykształcony w Moskwie, bezkompromi-
sowy zwolennik całkowitej odrębności Litwinów. Chociaż 
wydano zaledwie 40 numerów w 29 zeszytach, pismo to 
odegrało ogromną rolę w życiu intelektualnym i duchowym 
Litwinów. 

Drugim pismem był „Varpas” (Dzwon), wydawany od 
roku 1889 z inicjatywy litewskich studentów uniwersytetów 
carskich w Kongresówce i Rosji, zrzeszonych w towarzy-
stwie „Lietuva”, powstałym w Warszawie z inicjatywy Vinca-
sa Kudirki. Środowiska obu pism traktowały swoją etniczną 
odrębność całościowo na wszystkich płaszczyznach: języ-
kowej, tradycji, historii, obyczajowej. Wynikał stąd pogląd, 
że tacy pisarze jak: Mickiewicz, Kraszewski i Syrakomla, to 
w istocie twórcy litewscy. A zatem istnieje potrzeba wyrwa-
nia Litwinów spod wpływów polskich. 

W okresie wydawania pism pojawia się jeszcze jedna waż-
na postać dla ówczesnych relacji polsko-litewskich: Antanas 
Baranauskas (Antoni Baranowski), autor arcydzieła litew-
skiego „Anykščių šilelis” (Borek Oniksztyński). Ten katolicki 
biskup sejneński, głoszący kazania w języku litewskim, na-
leżał do grona polonofi lów, którzy nawiązywali do tradycji 
pięciowiekowej unii polsko-litewskiej. Nigdy też nie nego-
wał wartości związków polsko-litewskich. Występował prze-
ciwko tym litewskim radykalnym działaczom narodowym, 
którzy w roku 1904 w memoriałach do władz carskich argu-
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Pod wpływem wydarzeń rewolucji rosyjskiej 1905 roku 
grupa „ojców odrodzenia” wystąpiła 29 października 1905 
roku na łamach nowo otwartego litewskiego dziennika „Vil-
niaus Zinios” (Wiadomości Wileńskich) z Odezwą do naro-
du litewskiego. Autorem teksu był sędziwy J. Basanovičius, 
współzałożyciel pisma „Aušra” sprzed 22 lat. W odezwie 
wyłożył potrzebę zwołania do Wilna zjazdu litewskiego. Na 
zjazd, zwany Sejmem Wileńskim, przybyło ponad 2000 de-
legatów ze wszystkich zakątków Litwy. Sejm miał miejsce 
21–22 grudnia 1905 roku i odbywał się pod bokiem władz 
carskich. Domagano się autonomii narodowej dla Litwinów .

7 maja 1904 roku Rosyjska Rada Ministrów postanowi-
ła w stosunku do litewskiego i żmudzkiego piśmiennictwa 
zezwolić na używanie w jego wydawnictwach, oprócz ro-
syjskiego, także łacińskiego lub innego alfabetu”. W Wil-
nie, gdzie mieszkało zaledwie 2 % Litwinów jako pierwsza 
zaczęła wychodzić wspomniana gazeta w języku litewskim 
„Vilniaus žinios” (Wiadomości Wileńskie). Na podobny gest 
władzy carskiej Polacy na Wileńszczyźnie musieli czekać, 
kilkanaście miesięcy. W 1905 roku pojawił się polski „Kurier 
Litewski” redagowany przez Czesława Jankowskiego, jed-
nego z członków Stronnictwa Krajowego Litwy i Białej Rusi 
i sekretarza koła polskiego w Dumie rosyjskiej traktującego 
politykę R. Dmowskiego jako niekorzystną dla Polski. 

Pierwszego pomysłodawcy postawienia pomnika Adama 
Mickiewicza w Wilnie. Tytuł wznowionego „Kuriera Litew-
skiego” nawiązywał do jezuickiego tygodnika, który jako 
pierwsze czasopismo ukazał się w Wilnie w 1759 roku. Kurier 
pamiętał czasy fi lomatów i fi laretów w Wilnie i Adama Mic-
kiewicza z początku XIX wieku. 

Po opadnięciu fali rewolucyjnej z krytyką programu en-
deckiego na Litwie wystąpił Michał Romer, który na łamach 
wydawanej przez siebie od 1906 roku „Gazety Wileńskiej” 
pisał „w zakresie politycznym, społecznym i ekonomicznym 
naszymi krajami ojczystymi są Litwa i Białoruś. Natomiast 
wyłącznie w zakresie kulturalno-narodowym jesteśmy sy-
nami narodu polskiego i tego pokrewieństwa naszego, wy-
rzekać się nie będziemy i nie chcemy”. Program endecki na-
wiązywał do myśli z „Dziennika Poznańskiego (1884), gdzie 
w sposób tradycyjny uważano Litwinów za Polaków, inaczej 
mówiących. 

W 1911 roku w Wilnie było już 69 periodyków, z czego 
wielkonakładowe to 35 czasopism polskich i 7 rosyjskich da-
lej 20 litewskich, 5 żydowskich i 2 białoruskie3.

ODRODZENIE PAŃSTWOWOŚCI 
LITEWSKIEJ I POLSKIEJ PO ROKU 1918
W Centralnej i Wschodniej Europie z końcem XIX stule-
cia w rezultacie etnicznej mozaiki narodowościowej, któ-
ra ukształtowała się na tych ziemiach, pojawiało się coraz 
więcej konfl iktów etnicznych i narodowych, każda bowiem 
społeczność zaczęło pretendować do tego, aby posiadać nie 
tylko własne centrum kulturowo-społeczne, ale o ile to moż-
liwe również terytorialno- państwowe.

Na przełomie XIX i XX stulecia wypracowano w żywiole 
polskim dwie najważniejsze idee polityczne R. Dmowskiego 
i J. Piłsudskiego, które miały znaczenie nie tylko dla długie-
go rozwoju historii społecznej, ale także w przełomowych 
momentach, kiedy na pierwszy rzut oka wydawać się mo-
gło, że o biegu wydarzeń decydowała tylko siła militarna 
i przemoc. Zauważył to anglosaski historyk Timothy Synder, 
który pisał: „J. Piłsudski przed Wielką Wojną uważał polski 
naród polityczny za górujący ponad wielonarodowymi Kre-
sami. Dmowski zaś widział w polskim ludzie naród ostro 
rywalizujący z przebiegłymi Żydami i zdyscyplinowanymi 

3 Thomas Venclova, Wilno, Wilno 2002.

Błysnęło, wzburzyło się morze i Eglė zobaczyła nadpływają-
cą, kołyszącą się na falach pianę. I usłyszała głos swego męża: 

- Twoich dwunastu braci zarąbało mnie kosami. Moje imię 
wydała im Dreble, nasza ukochana córeczka!

Eglė zalała się łzami, a spojrzawszy na dzieci, tak powie-
działa: 

- Żebyś się osiką stała, żebyś dniem i nocą drżała. Żeby 
deszcz ci twarz obmywał, a wiatr głowę wyczesywał! Stańcie 
się synkowie silnymi drzewami... Ja, wasza matka, świerkiem 
się stanę.

Jak powiedziała, tak też stało. Ąžuolas [dąb], uosis [je-
sion], i beržos [brzoza] są najsilniejsze wśród naszych drzew, 
drebulė [osika] również dziś pod wpływem najlżejszego po-
dmuchu wiatru zaczyna drżeć.

Tak się kończy baśń litewska, która w sposób szczegól-
ny skłania do zastanowienia się nad naturą i symbolicznym 
znaczeniem drzew w tradycji ludów bałtyckich 1.

Litwa starożytna, pogańska i przedchrześcijańska in-
spirowała kolejne pokolenia pisarzy polskich i litewskich. 
W roku 1813 Euzebiusz Słowacki napisał tragedię „Mendog, 
król litewski”, zaś Adam Asnyk w roku 1878 „Kiejstuta”.

Dojrzałą defi nicję patriotyzmu litewskiego sformułował 
pod koniec XIX stulecia Jerzy Matulaitis-Matulewicz. Ten ka-
tolicki kapłan w roku 1897 napisał obszerny artykuł pt. „Kilka 
słów do naszych młodych kapłanów”: „Tak to jest zarządzenie 
od Boga, że ludzie dzielą się na narody. Narody istnieją na 
świecie de iure naturae (na podstawie prawa naturalnego). 
Kościół zaś nigdy nie podnosi ręki przeciwko naturze człowie-
ka, tylko ją doskonali, uświęca i do Boga podnosi. Nie wolno 
więc niszczyć narodów” […] Co to jest ojczyzna ? Czy tylko 
ta ziemia, gdzieśmy na ten świat przyszli i gdzie po śmier-
ci nasze kości spoczywać będą ? Nie, bo najważniejsze są jej 
bogactwa duchowe, jej prawdy, obyczaje, podania i ta mowa, 
której matka nas nauczyła, i ci bracia, pośród których żyjemy, 
i wiara katolicka, którą nam przodkowie po sobie zostawili. 
Czy może chrześcijanin miłować ojczyznę ? Nie tylko może, 
lecz powinien, bo Pan Bóg ją wszczepił ludziom do serca, 
a Chrystus jej nie odrzucił, a ją słowem i przykładem potwier-
dził. Zatem, jeśli miłość ojczyzny jest cnotą, przykazaniem, 
to kapłan powinien miłować ojczyznę, tylko musi sam dbać, 
ażeby ta miłość była święta. Miłość do swojej ojczyzny nie 
oznacza nienawiści do innych narodów, a kościół nie jest miej-
scem do spekulacji dążeniami politycznymi”2.

Kiedy Litwini przyjęli pod koniec XIV wieku chrzest z Kra-
kowa, zamykając drogę prawosławiu i otwierając się na Za-
chód, jednocześnie odcinając się od krzyżackich wpływów, 
poprzez przyjęcie łacińskiego krzyża, otworzyli jednak sze-
roko drzwi wpływom polskim.

Jerzy Matulaitis-Matulewicz występując przeciwko pla-
nom imperium rosyjskiego, aby pociągnąć ludność od pra-
wosławia i tym samym zrusyfi kować, sprzeciwia się także 
polonizacji, do której skłaniała się część duchowieństwa. 
Wzywał do tego, ażeby nie niszczyć ideałów własnego na-
rodu, ale je ochrzcić, uświęcać i pielęgnować w taki sposób, 
ażeby z tego wynikała chwała dla Boga i pożytek dla ludzi. 
Pisał do współbraci Litwinów: „Czas już nam zaniechać tych 
snów i marzeń polskich. Bądźmy raczej tymi, jakimi Pan Bóg 
nas stworzył. Chlebuszek litewski jemy, nie wstydzimy się 
i po litewsku rozmawiać ”. Duchem nawiązywał wszakże do 
unii Polski i Litwy, dlatego Stolica Apostolska, Episkopat 
Polski i Litwy doceniając zalety księdza profesora, miano-
wały go biskupem wileńskim. Ingres miał miejsce 8 grudnia 
1918 roku, kiedy Wilno było jeszcze w rękach niemieckich.

1 Ewa Stryczyńska, Litewska baśń Egle – królowa węży. zob. Leon 
Brodowski (red.), Lithuania 3/4, Warszawa 1997.

2 Vaclovas Aliulis, Błogosławiony Jerzy Matulaitis-Matulewicz, zob. 
Leon Brodowski, (red.) Lithuania 3/4, Warszawa 1997.
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ki Oberkommando – Ost w ramach zabezpieczania Prus 
Wschodnich. 

Wojska niemieckie wkroczyły do Wilna jesienią 1915 roku, 
wypierając armie carskie. W miarę przeciągania się wojny, 

która przynosiła coraz większe 
ofi ary, Niemcy w ramach poli-
tycznej koncepcji Mitelleuropy, 
zdecydowali się na krok niezwy-
kły. 5 listopada 1916 roku w War-
szawie obaj cesarze uroczystym 
aktem proklamowali chęć odbu-
dowania pod kuratelą niemiec-
ką państwa polskiego. 

Dopiero w wyniku załama-
nia się obrony wojsk rosyjskich, 
spowodowanego pogłębiającą 
się rewolucją w tym kraju, Niem-
cy zajmując coraz to większe 
obszary Europy Wschodniej, 
zdecydowali się 12 września 1917 
roku powołać do życia Radę 
Regencyjną jako formalnie naj-
wyższą władzę tymczasową 
w Królestwie Polskim, do czasu 
objęcia tronu przez regenta lub 

króla z dynastii nie-
mieckiej. 

Kilka dni póź-
niej, 17–23 września 
1917 roku Niemcy 
zezwolili na zwo-
łanie w zajętym 
Wilnie konferencji 
litewskiej, podczas 
której wybrano 
dwudziestoosobo-
wą Tarybę Litew-
ską, (Litewską 
Radę Państwową, 
namiastkę rządu), 
w skład której we-
szli znani później 
działacze Jonas Ba-
sanavičius i Antanas 
Smetona. 

Po kilku miesią-
cach urzędowania 

Taryba proklamowała powstanie 16 lutego 1918 roku pań-
stwowości litewskiej pod kuratelą niemiecką, opartego „na 
demokratycznych podstawach, ze stolicą w Wilnie i odrzu-
ceniem wszelkich państwowych związków, które były usta-
nowione z innymi narodami”. Chodziło oczywiście jedynie 
o Rosję i Polskę. Dokument ten z czasem zaczął być przez 
środowiska litewskie traktowany jako akt niepodległości. 

Na początku marca 1918 roku państwa niemieckie, Cesar-
stwo Niemieckie i Cesarstwo Austro-Węgierskie podpisały 
z bolszewicką Rosją Lenina i Trockiego pokój brzeski, który 
oznaczał otwarcie ogromnych obszarów od Bałtyku do Mo-
rza Czarnego dla ekspansji niemieckiej i austriackiej. Z pol-
skiej perspektywy był on katastrofą dla sprawy polskiej. 

12 maja 1918 roku w belgijskim uzdrowisku Spa Wilhelm 
II i austriacki cesarz Karol podpisali umowę dotyczącą go-
spodarczej eksploatacji Ukrainy. W dwa dni później kajzer 
ogłosił wyzwolenie Litwy spod rosyjskiego jarzma, uznając 
ją za sojuszniczkę Niemiec. 

Maciej Żakiewicz 

Niemcami. Z ludowego – jak sądził – narodu zaczerpnął 
kryteria, według których można było odróżnić Polaków od 
innych nacji: język i religię. Dodał do tego modne społecz-
no-darwinowskie argumenty, tłumacząc, dlaczego grupy na-
rodowe muszą łączyć w sobie 
dane cechy i bronić się przed 
innymi. Piłsudski był nostal-
giczny, Dmowski natomiast 
nazywał siebie „nowoczesnym 
narodem”. Dmowski otwarcie 
starał się zniszczyć dziedzictwo 
polsko-litewskiej Rzeczypospo-
litej i zastąpić je nowoczesną 
polską tożsamością. Choć Pił-
sudski za młodu był socjalistą, 
to właśnie Dmowski przywią-
zywał większą wagę do zmian 
społecznych i ideologicznej 
treści masowej polityki. Przed 
I wojną światową społeczne 
osiągnięcia Dmowskiego były 
o wiele mniej spektakularne niż 
działanie Piłsudskiego i socjali-
stów, ale miały znacznie więk-
szy wpływ na treść tego, co 
składa się na polską 
narodowość. Defi -
nicja polskości we-
dług Dmowskiego 
była już w roku 1914 
niemal homoge-
niczna, a jego obóz 
narodowodemokra-
tyczny cieszył się 
na ziemiach pol-
skich największymi 
wpływami. Ta wła-
śnie partia zebrała 
najwięcej głosów 
w całej Polsce 
w wyborach rozpi-
sanych po odzyska-
niu niepodległości 
przez Polskę”4.

Koncepcje te 
zaczęły być reali-
zowane z końcem 
I wojny światowej, kiedy pojawiły się realne widoki na od-
budowę państwowości polskiej. W marcu 1917 roku Roman 
Dmowski będący już w Paryżu złożył na ręce przedstawicieli 
Ententy memoriał z żądaniem odbudowy niepodległej Pol-
ski, złożonej z Galicji wraz ze Śląskiem Cieszyńskim, zaboru 
rosyjskiego z Kowieńszczyzną, Wileńszczyzną, Wołyniem, 
i częścią guberni mińskiej, a także zaboru pruskiego z Gdań-
skiem, Śląskiem Opolskim i częścią Mazur. Były to zatem 
postulaty daleko idące, ale nie obejmujące całości ziem Rze-
czypospolitej sprzed 1772 roku, przed pierwszego rozbioru.

Józef Piłsudski, patriotyzmem nawiązujący do tradycji 
jagiellońskiej, w tym czasie przebywał uwięziony przez 
Niemców w Magdeburgu. Po uwolnieniu 10 listopada 1918 
roku i przybyciu do Warszawy w dniu następnym przejął 
władzę z rąk proniemieckiej Rady Regencyjnej. Józef Pił-
sudski nie mógł wkroczyć do swojego ukochanego Wilna 
bowiem w listopadzie i grudniu 1918 roku Wilno, Biały-
stok i Grodno w dalszym czasie było zajęte przez niemiec-

4 Snyder Timothy, Rekonstrukcja narodów, Polska, Ukraina, Litwa, 
Białoruś,1569–1999, Sejny 2006. 

Antanas Smetona (1874–1944), współtwórca odrodzonej Litwy, 
wieloletni prezydent Republiki Litewskiej.

Rok 1918, członkowie litewskiego rządu, Taryby. W centrum siedzi prezydent Antanas Smetona. 
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i Elżbiety z Boczkowskich. Pochodzili Boczkowscy z Biłgo-
raja, a na Warmii osiadli w XVIII w. Zarówno Pietruszyńscy, 
jak i Ciecierscy byli etnicznymi Polakami; pod koniec XVIII 
w. Biskupiec i jego okolice były prawie w całości etnicznie 
polskie. Przytoczony kalejdoskop nazwisk służy uzmysło-
wieniu niektórym czytelnikom procesu ich powstawania; 
tych, które być może istnieją do dzisiaj na Warmii i w Olsz-
tynie oraz Biskupcu. 

Rodzice Ignacego wzięli ślub 7 lutego 1781 roku. Bisku-
piec w tym czasie liczył 1400 mieszkańców. 21 kwietnia 
1766 roku miał miejsce pożar, który stał się klęską dla mia-
steczka, pochłaniając większość domostw. Po tej tragedii 

Biskupiec z trudem dźwigał się na 
nowo. Kiedy Ignacy miał sześć lat, 
zmarł jego ojciec, Baltazar. Starsi 
bracia, Antoni i Walenty, zmienili 
nazwisko na szlachecko brzmią-
ce Pietraszewski. Takie też – za 
namową stryjów – przyjął jedena-
stoletni Ignacy. Rozpoczął naukę 
w szkole parafi alnej, w Biskupcu. 
Jego matka, wyszła ponownie za 
mąż. Ojczym Ignasia miał jednak-
że do niego niechętny, wręcz wro-
gi stosunek. W końcu matka, zmu-
szona okolicznościami, z pomocą 
rodziny, umieściła syna w szkole 
dominikanów w Grodnie, gdzie 
uczył się w latach 1807–1814. Po 
ukończeniu siedmiu klas, pomimo 
presji rodziny, nie chciał wstąpić 
do zakonu. Postanowił kształcić 
się dalej chociaż stryjowie, wujo-
wie i matka odmówili mu pomocy. 
Rozpoczął pracę jako guwerner, 
czyli prywatny nauczyciel synów 
bogatszych mieszczan i szlachty. 

W tym celu wyjechał do Wilna, które stanowiło większy ry-
nek pracy. Tam rozpoczął studia na wydziale literackim Uni-
wersytetu Wileńskiego. Uczelnia ta, założona w 1579 roku 
przez króla Stefana Batorego, przeżywała okres świetności 
pomiędzy rokiem 1773 a ostatnim rozbiorem Polski w roku 
1795. Przejęta przez Komisję Edukacji Narodowej stała 
się prestiżowym zakładem naukowym o wysokiej jakości 
kształcenia. Podupadła po rozbiorach; została odnowiona 
już jako rosyjski Cesarski Uniwersytet Wileński. 

Pietraszewski studiował tam do 1826 roku. Cierpiał bie-
dę, często głód i chłód, nie dojadał, brakowało mu ciepłej 
odzieży, niemniej z uporem studia kontynuował. To tamże 
zaczęły się orientalne zainteresowania i fascynacje młode-
go Ignacego, do czego przyczyniły się prace naukowe Jó-
zefa Sękowskiego (1800–1858), badacza i znawcy języków 
wschodnich – arabskiego, perskiego i tureckiego. Sękowski 
odbył też naukowy wyjazd na Bliski Wschód, sponsorowa-
ny przez wileńskich masonów. Był nauczycielem języków 
wschodnich Mickiewicza, z którym się przyjaźnił; był także 
uczniem i przyjacielem Joachima Lelewela. Jednocześnie był 
też zdrajcą i zdecydowanie opowiedział się po stronie za-
borcy, donosząc na przyjaciół, w tym na Lelewela i Mickie-
wicza. W zamian władze carskiej Rosji mianowały go profe-
sorem utworzonej specjalnie katedry języków wschodnich 

Artykuł ten ukazuje życie i dorobek wybitnego polskiego 
uczonego urodzonego w Biskupcu na Warmii; całe życie 
podkreślał tę swoją warmińskość i polskość, mimo że oko-
liczności życiowe skazały go na egzystencję w zachodnich 
i południowych Niemczech. Pietraszewski był jednym z tych 
uczonych, których życie, pełne przeciwności, stanowiło 
swego rodzaju cywilne bohaterstwo. Dotyczyło ono pol-
skich uczonych aresztowanych i zamęczonych przez Niem-
ców, Rosjan i Ukraińców podczas II wojny światowej, podda-
nych długotrwałym represjom po 1945 roku z racji swego na-
ukowego, religijnego lub politycznego stanowiska. Innymi 
słowy, nie akceptowali komunizmu i jego metod. 

Byli zwalniani i wyrzucani z pra-
cy, pozbawiani prawa kontaktów 
ze studentami, opluwani i szkalo-
wani w prasie, podczas zebrań par-
tyjnych, często przez ludzi, którzy 
ledwie umieli się podpisać. Boha-
terstwo cywilne polskich uczonych 
to także ciche, codzienne, mało 
efektowne przeciwstawianie się 
reżimowi, wcześniej okupantowi, 
jeszcze wcześniej zaborcom; ro-
zumienie swojej działalności na-
ukowej jako budowania polskiej 
nauki nawet wtedy, jeśli ich prace 
nie były pisane po polsku. To czę-
sto wybór emigracji, wybór biedy, 
odrzucanie lukratywnych posad 
związanych z oportunistycznym 
podejściem do sprawy niepodle-
głości Polski; wybór tułaczki, nie-
zrozumienia lub po prostu wybór 
szarej, przeciętnej, biednej egzy-
stencji w imię wierności  naukowym 
poszukiwaniom i Wolnej Polsce. 
Uczeni polscy, owi cywilni bohate-
rzy, nie doczekali się jak dotąd żadnego pomnika, żadnego 
uhonorowania ani przez władze, ani społeczeństwo. Bitwy, 
powstania, walki partyzanckie są bardzo spektakularne, wi-
doczne, uznane; codzienne zaś, szare, żmudne cywilne bo-
haterstwo uczonych często bywa niezauważalne. 

Takie było też życie Ignacego Pietraszewskiego, po-
chodzącego z ówczesnych Prus Wschodnich, prowincji po 
pierwszym rozbiorze Polski zajętej przez państwo pruskie. 
Przyjaciel Pietraszewskiego, Joachim Lelewel, wielki polski 
uczony i polityk, nazywał go prywatnie Warmiakiem, pod-
kreślając jego deklarowaną przynależność do „małej ojczy-
zny” – Księstwa Warmińskiego. Urodził się przyszły uczony 
31 grudnia 1796 roku w Biskupcu, jednym z najmniejszych 
miast na Warmii. Ojcem jego był Baltazar Pietruszyński 
należący do stanu mieszczańskiego, żyjący w latach 1755–
1802, dziadkiem zaś Jakub Pietruszyński, z zawodu krawiec, 
pochodzący ze wsi Bredynki, do dzisiaj istniejącej, leżącej 
nieco na północny wschód od Biskupca. Podobno rodzina 
Pietruszyńskich zamieszkiwała w Biskupcu aż do czasów 
I wojny światowej. Pięciu synów rzeczonego Baltazara róż-
nie zapisywało swoje nazwisko: Pietruszeński, Pietruszin-
ski, Pietrusikiński, Pietruszeński, Pietruszewski. 

Matką Ignacego była Barbara – córka kowala Jana Ciesie-
ry, w niektórych źródłach noszącego nazwisko Ciecierski, 

Selim Chazbijewicz

IRANISTA Z BISKUPCA

Ignacy Pietraszewski na portrecie Juliana Schübelera. 
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Austriak Joseph von Hammer-Purgstall, którego tłumacze-
nie poezji Hafi za, największego perskiego poety średnio-
wiecza, wydane w 1808 roku, stało się kanwą do napisania 
przez Goethego „Dywanu Wschodu i Zachodu” – zbioru 
wierszy stylizowanych na poezję orientalną, zwłaszcza na 
wiersze Hafi za. Hammer-Purgstall pisał też o historii Tata-
rów i dawnych Turków, a jego prace pod pewnymi względa-
mi do dzisiaj nie straciły na ważności naukowej. W takiej to 
atmosferze badawczej zaczynał funkcjonować Ignacy Pie-
traszewski. Wyjechał do Petersburga, aby uczyć się turec-
kiego w instytucie języków wschodnich, gdzie wykładał Mi-
rza Dżafar Topczybaszy, pochodzący z Azerbejdżanu poeta 
i naukowiec, tłumacz części „Sonetów Krymskich” Adama 
Mickiewicza na język perski. 

Aby zdobyć środki na wyjazd i naukę udzielał korepetycji 
z języka niemieckiego. Wyruszył z Wilna pieszo (!) do Rygi. 
W okresie romantyzmu nawet dłuższe piesze wyprawy nie 
były niczym niezwykłym. Podróżowali literaci, studenci i lu-
dzie, których nie było stać na konia, na własny pojazd ani 
na opłacenie dyliżansu pocztowego – a takich było dużo. 
W Rydze Pietraszewski natrafi ł na kłopoty: formalnie był 
poddanym pruskim, do wejścia na terytorium Rosji potrzeb-
ny był paszport. Inaczej były traktowane ziemie Rzeczypo-
spolitej wcielone do imperium rosyjskiego po rozbiorach, 
tam mógł w miarę swobodnie podróżować do Grodna lub 
Wilna. Do Petersburga przybył w 1826 roku, biedny, brud-
ny, obdarty. Stojąc na skraju katastrofy, zwrócił się z pety-
cją do samego cara. Odniosło to widać skutek, bo zaczął 
swoje upragnione studia. W instytucie języków wschod-
nich byli już i inni Polacy. Studiował tam Antoni Muchliński 
(1808–1877), późniejszy pierwszy badacz dziejów polsko-
-litewskich Tatarów, Aleksander Chodźko (1804–1891) – fi -
lomata, przyjaciel Adama Mickiewicza, późniejszy konsul 
rosyjski w Teheranie, który jednakże porzucił służbę u cara 
i emigrował do Paryża. Tam został profesorem w Collage de 
France, następcą Mickiewicza w katedrze literatur słowiań-
skich. Był prekursorem badań nad historią i kulturą Iranu, 
pisał swoje naukowe prace po francusku. Był jedną z waż-
nych postaci w polskiej nauce XIX wieku, wybitnym orien-
talistą. Studiował tam również wspomniany Józef Sękowski. 

Studia orientalistyczne ukończył Pietraszewski w 1831 
roku, zdając bardzo dobrze końcowy egzamin. Poznał 
arabski, perski i turecki, rozpoczął też pracę najpierw w ro-
syjskim ministerstwie spraw wewnętrznych, a później mi-
nisterstwie spraw zagranicznych. W roku 1832 wyjechał 
wreszcie na upragniony wschód. Dostał posadę tłumacza 
(dragomana) rosyjskiej misji dyplomatycznej w Stambule. 
Wyjechali razem z Antonim Muchlińskim, który pozostał na 
wschodzie do roku 1835. Podczas pobytu w Stambule, w Eu-
ropie nazywanego wtedy powszechnie Konstantynopolem, 
zaczął Pietraszewski zbierać monety muzułmańskie. Zgro-
madził z czasem pokaźną i imponującą kolekcję. W Stam-
bule przebywał jako dragoman w latach 1832–1835, potem 
był tłumaczem w Jaffi  e w Palestynie (obecnie Tel Awiw) 
w roku 1836, następnie w tymże roku został sekretarzem 
rosyjskiego konsulatu w Salonikach (w dzisiejszej Grecji), 
dalej przeniesiony został do Aleksandrii w Egipcie w roku 
1837, następnie znowu trafi ł do Jaff y na stanowisko konsula, 
gdzie przebywał w latach 1838–1840. 

W chwilach wolnych od pracy penetrował bazary i anty-
kwariaty w poszukiwaniu starych monet, rzadkich książek, 
rycin. W swojej pasji zbierackiej korzystał z usług pośred-
ników, prywatnych wynajmowanych agentów. Zebrał oko-
ło czterech tysięcy monet. W roku 1840 został odwołany 
ze stanowiska konsula ze względu na swoje interwencje 
w obronie prawosławnych pielgrzymów do Ziemi Świętej, 
których materialnie wykorzystywał prawosławny kler. Poza 

na Uniwersytecie Petersburskim. Był też cenzorem rządu 
carskiego: pilnował, by publikacje Polaków nie miały anty-
rosyjskiego wydźwięku. 

Jego zdolności szły w parze ze złośliwością charakteru 
i fałszem. Napisał i wydał m.in. „Collectanea z dziejopisów 
tureckich rzeczy, do historii polskiej służących z dodatkiem 
objaśnień potrzebnych i krytycznych uwag”. Dwa tomy 
tego dzieła wydano w Warszawie w latach 1824–1825. Były 
to tłumaczenia źródeł tureckich, dotyczące relacji i stosun-
ków z Polską, m.in. dokumenty z okresu bitwy pod Wied-
niem z 1683 roku, ukazujące ją od strony tureckiej. W su-
mie praca bardzo pożyteczna i potrzebna. Katedra języków 
wschodnich Uniwersytetu Petersburskiego szkoliła również 
profesjonalne kadry na potrzeby rosyjskiej dyplomacji, ów-
czesnego ministerstwa spraw zagranicznych, które powsta-
ło w roku 1802 i jest dzisiaj najstarszą instytucją państwową 
w Europie, która w sposób zorganizowany obsługuje polity-
kę zagraniczną. Wcześniej rosyjskie ministerstwo innostran-
nych dieł powołało instytut języków wschodnich, kształcą-
cy potrzebnych specjalistów. 

Pietraszewski dopatrzył się nieścisłości w pracy Sękow-
skiego. Postanowił dobrze poznać język turecki, aby z po-
zycji patriotycznych wykazać błędy naukowe zdrajcy spra-
wy narodowej. Rozpoczął żmudną naukę tureckiego, która 
trwała około dwudziestu lat. Ówczesny język turecki różnił 
się bardzo od współczesnego. Przede wszystkim oparty był 
o alfabet arabski, jednak wiele dźwięków właściwych turec-
czyźnie nie miało nim swoich odpowiedników. W związku 
z tym utworzono modyfi kacje liter arabskich, nowe znaki, 
mające oddać właściwości fonetyczne języka tureckiego. 
Ponad czterdzieści procent wyrazów miało pochodzenie 
arabskie lub perskie, często połączone, tzn. rdzeń był arab-
ski, a końcówka perska lub turecka. To wszystko bardzo 
utrudniało zarówno naukę, jak i posługiwanie się tym języ-
kiem. Dodatkową przeszkodą był specyfi czny ofi cjalny, lite-
racki styl, swoista nowomowa powstała na potrzeby dworu 
i urzędników. Znawcy mówią więc o języku osmańskim lub 
osmańsko-tureckim, bardzo odmiennym od współczesnego 
tureckiego. W ten wschodni gąszcz fi lologii zdecydował się 
wejść nasz Warmiak. 

Poziom ówczesnej wileńskiej orientalistyki nie był wyso-
ki, nie gwarantował wyjścia poza podstawy wiedzy. Orien-
talistyka jako nauka o wschodzie, jego cywilizacji, językach, 
kulturach i religiach dopiero zaczynała się rozwijać, zarów-
no na ziemiach polskich, jak i w Europie. Zamiennie była 
nazywana wschodoznawstwem. Europejska orientalistyka 
rozpoczęła się w XVIII stuleciu i rozwinęła się na podstawie 
biblistyki, czyli studiów nad Biblią. Do tego potrzebna była 
znajomość hebrajskiego, aramejskiego, języków syryjskich. 
Potem doszedł arabski, perski, turecki oraz sanskryt – język 
klasycznej fi lozofi i i literatury w starożytnych Indiach. Do 
sanskrytu studiowano też awestyjski – używany w starożyt-
nym Iranie język Awesty – świętej księgi objawionej przez 
proroka Zaratusztrę około 500–600 lat przed Chrystusem. 
Jedne studia pociągały drugie. W latach dwudziestych XIX 
stulecia Francuz Jean-Francois Champolion rozszyfrowywał 
egipskie hieroglify, zaś Niemiec Georg Friedrich Grotefend 
dał podstawy do poznania pisma klinowego, którym były 
zapisane gliniane tabliczki perskie, babilońskie asyryjskie, 
sumeryjskie. Starożytny środkowy wschód otwierał wrota 
swojej wiedzy. 

Poznanie dawnych alfabetów było jak baśniowe zaklę-
cie „Sezamie, otwórz się”. W Niemczech Friedrich Schlegel 
wydał w roku 1808 w Heidelbergu książkę pt. „O języku 
i wiedzy Indusów”. Dała ona początek europejskim studiom 
nad sanskrytem i językiem awestyjskim. Turkologię, wiedzę 
o językach i kulturach narodów tureckojęzycznych, rozwijał 
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u którego w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia 1840 
roku odbyła się słynna uczta, podczas której Mickiewicz 
i Słowacki „pojedynkowali się na improwizacje poetyckie”. 
Wróćmy jednakże do Pietraszewskiego i jego kolekcji. Otóż 
dyrektorzy British Museum sami deklarowali chęć kupna 
zbioru monet, jednakże wydzielone środki rządowe były na 
wyczerpaniu. W związku z tym nakłoniono Pietraszewskie-
go na zdeponowanie kolekcji w oczekiwaniu na nadejście 
transzy państwowej dotacji pozwalającej na zakup. 

Transakcję odłożono do następnego roku, a Pietraszew-
ski ufnie i niefrasobliwie zgodził się na zdeponowanie kolek-
cji w British Museum. Pod zastaw przyszłej spłaty zaciągnął 
niewielka podobno pożyczkę u jednego z londyńskich ban-
kierów. Tak to nieraz bywa, że jeden nieostrożny krok po-
woduje całą serię niepowodzeń, które w efekcie prowadzą 
do upadku. Cienka jest linia oddzielająca życiowe powodze-
nie od bankructwa. Pietraszewski niejako sam wyzwał los. 
Pożyczka była bowiem oprocentowana i opatrzona klau-
zulą zwrotu przed transakcją sprzedaży kolekcji. Jednakże 
uczony niefrasobliwie przeciągał jej oddanie ponad osiem 
lat. Dług rósł dosłownie z dnia na dzień, British Museum 
nie ponawiało propozycji kupna, a Pietraszewski żył jakby 
we mgle, ciągle jeszcze korzystając z coraz bardziej zani-
kających objawów powodzenia, jakie mu towarzyszyło po 
przeprowadzce do Berlina. Bardzo dużo pisał i wydawał, 
m.in. „Sprostowanie niektórych tłumaczeń z tureckiego 
znajdujących się w zbiorze Collectanea z dziejopisów turec-
kich do historii polskiej służących przez J. J. Sękowskiego” 
(tym samym zrealizował swoje zamiary z młodości), następ-
nie „Wyjątki z opisu podróży ośmioletniej po Wschodzie, 
Nowy przekład dziejopisów tureckich dotyczących historii 
polskiej, a szczególniej Tarychy Wasyf Efendego”. 

Prace te spotkały się jednakże z krytyką kręgów nauko-
wych. Pietraszewski znów powrócił do Berlina, gdzie roz-
począł pracę przekładową ksiąg starożytnego proroka per-
skiego Zaratusztry. Uważał, że księgi te mają słowiański ro-
dowód. Już od czasu ukazania się pracy Fryderyka Schlegla 
funkcjonowała w Europie teza o pokrewieństwie języków 
europejskich i sanskrytu oraz awestyjskiego. Nazywano je 
indoeuropejskimi albo aryjskimi. Niemieccy uczeni twier-
dzili, że nazwa Iran pochodzi od Aryan – czyli kraj Ariów. 
Skoro księgi Zaratusztry napisane były językiem pokrew-
nym językom słowiańskim, rozumował Pietraszewski, to 
mogą mieć słowiański rodowód. Tymczasem, w marcu 1853 
roku, zbiór jego monet został zlicytowany za długi, których 
nie spłacił. Po odliczeniu zadłużenia otrzymał za sprzedane 
w Londynie monety 165 funtów szterlingów. Marzenie pra-
wie całego życia legło w gruzach, kolekcja poszła w rozsyp-
kę do różnych kupców i zbieraczy, nastąpiła też fi nansowa 
ruina. To wszystko było wynikiem niefrasobliwości, lekce-
ważenia realiów życia. 

Pietraszewski był niewątpliwie samotnikiem, do tego 
dziwakiem i oryginałem. Po stracie kolekcji przeżył kryzys 
psychiczny i depresję. Żył dalej w Berlinie bardzo skrom-
nie, za pensję dyrektora królewskich zbiorów numizma-
tycznych. Dawał też prywatne lekcje języków wschodnich. 
Jego przekład ksiąg Zaratusztry, nazywanego również Zo-
roastrem, noszących tytuł „Zendawesty” i ich powiązanie 
ze słowiańszczyzną nie znalazło uznania w środowisku na-
ukowym jako zbyt fantastyczne. Pokpiwano sobie z Pietra-
szewskiego, aczkolwiek nikt nie mógł mu odmówić olbrzy-
miej wiedzy na temat Wschodu, jego języków oraz historii 
i kultury Iranu. W końcu, w roku 1857 ukazała się książka 
nosząca barokowy, długi tytuł: „Miano sławiańskie w ręku 
jednej familii od trzech tysięcy lat zostające, czyli nie Zen-
dawesta, a Zędaszta, to jest dawcza książeczka Zoroastra. 
Tłumaczył z zendskiego języka Ignacy Pietraszewski, dok-
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tym bardziej interesowały go prywatne pasje kolekcjoner-
skie niż praca na rzecz rosyjskiej dyplomacji. Proponowano 
mu przekazanie kolekcji na rzecz cara, za co obiecywano 
lukratywną posadę adiunkta i później profesora języków 
wschodnich. Odmowa sprowadziła nań niełaskę carską, 
co równało się zwolnieniu z pracy. Niemniej w 1840 roku 
wrócił Pietraszewski do Petersburga, gdzie podjął wykłady 
z zakresu języków wschodnich na tamtejszym uniwersy-
tecie. Nie zagrzał tam jednak długo miejsca. Po pierwsze, 
nieustanne naciski w sprawie sprzedania, lub raczej odda-
nia kolekcji numizmatycznej, po drugie jakaś choroba skó-
ry, której nabawił się na Bliskim Wschodzie, a która dała 
o sobie znać w Petersburgu, zmusiły go do co rychlejsze-
go wyjazdu, ofi cjalnie w celu leczenia, „do wód”, czyli do 
powstających wtedy coraz bardziej modnych sanatoriów, 
gdzie leczono kąpielami w wodzie mineralnej, nierzadko 
w naturalnych, termalnych źródłach oraz piciem wody. 

Wyjechał do Berlina, gdzie zapewne czuł się o wiele 
swobodniej niż w policyjnym carskim państwie. Zbliżał 
się już do pięćdziesiątego roku życia. Nadal jednakże za-
chował siły i sprawność. W roku 1843 wydał po niemiecku 
pracę o muzułmańskich monetach. Koszty wydania pokrył 
książę Bazyli Wiktor Koczubej, carski szambelan, w zamian 
za dedykację w książce. Praca nosiła tytuł „Nummi mo-
hammedani”. Na jej podstawie uzyskał Pietraszewski tytuł 
doktora fi lozofi i na uniwersytecie w Halle. Promotorem był 
profesor Harman Edward Meier. W dyplomie doktorskim 
uwzględniono pochodzenie Pietraszewskiego, napisano 
bowiem: Bischofsburgensi, Varmiae – czyli Warmiak z Bi-
skupca. W tym czasie wszystkie doktoraty z nauk huma-
nistycznych lub społecznych formalnie były doktoratami 
z fi lozofi i, co stanowiło jeszcze ślad średniowiecza. W Ber-
linie rozpoczął również Pietraszewski nauczanie języków 
wschodnich na tamtejszym uniwersytecie. Został również 
dyrektorem królewskiego gabinetu numizmatycznego. Po-
sada ta nie była dobrze płatną, ale dość prestiżową. W Ber-
linie uzyskał też habilitację i został w końcu profesorem na 
uniwersytecie. 

Prowadził intensywne życie naukowe, dużo publikował, 
był u szczytu powodzenia. Cieszył się też dużym poważa-
niem i zainteresowaniem jako kolekcjoner numizmatyk. 
W roku 1844 wystawił swoją kolekcję podczas międzyna-
rodowego kongresu fi lologów w Dreźnie. Najwybitniejsi 
ówcześni specjaliści europejscy potwierdzili wysoką jakość 
naukową i kolekcjonerską jego zbiorów. Całość pokazanej 
kolekcji składała się z 2683 monet, w tym 147 złotych i 739 
srebrnych. Były wybite w okresie panowania czterdziestu 
różnych dynastii na muzułmańskim wschodzie. Skomple-
tował również pełne zbiory monet siedmiu dynastii, co 
uchodziło za wyjątek. Dzięki tej wystawie uświadomił sobie 
olbrzymią wartość fi nansową swojej kolekcji. Doszedł do 
wniosku, że korzystna sprzedaż praktycznie uwolniłaby go 
od materialnych kłopotów na resztę życia, a nawet umoż-
liwiła pewien luksus, którego nigdy nie zaznał. Rozumiał 
przez to niezależność materialną w badaniach naukowych. 

W roku 1846 ukazała się w Brukseli książka pt. „La génie 
de l’Orient” współautorstwa Pietraszewskiego i L. L. Sa-
waszkiewicza, w której autorzy omówili i opisali osobno 
kolekcję srebrnych monet w zbiorach Pietraszewskiego. 
Praca uzyskała nagrodę Belgijskiej Akademii Nauk. Nie miał 
jednakże nasz Warmiak zmysłu handlowego, jak to często 
bywa z uczonymi. Porywczość charakteru, brak namysłu 
w powziętych działaniach również nie rokował dobrze pla-
nom sprzedaży kolekcji. W 1845 roku Pietraszewski wyje-
chał z Berlina w poszukania odpowiedniego nabywcy. Do-
tarł do Londynu, o czym pisał Joachim Lelewel w listach 
do Eustachego Januszkiewicza, przyjaciela Mickiewicza, 
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seł baron Henryk Menu von Minutoli. Na skutek niepraw-
dziwego prasowego doniesienia jego przyjaciele polscy, 
w tym zwłaszcza Antoni Muchliński, uznali, że Pietraszew-
ski zmarł. On jednak miał się całkiem dobrze. W roku 1861 
wydał w Berlinie gramatykę zendu (języka awestyjskiego) 
pt. „Abrégé de la grammaire de la zend”, natomiast w roku 
1864 poprawione niemieckie tłumaczenie ksiąg Zoroastra 
pt. „Deutsche verbesserte Übersetzung der Bücher des Zo-
roaster”. 

Pietraszewski odrzucił propozycję szacha perskiego po-
zostania na zawsze w jego służbie i w Persji. Wrócił w roku 
1864 do Berlina. Pozostawił jeszcze kilka niewydanych prac 
w rękopisie. Zmarł 16 listopada 1869 roku na atak serca. 
Pochowano go na berlińskim cmentarzu św. Jadwigi. Był 
jednym z wybitnych, mało znanych polskich uczonych XIX 
wieku, jednym z prekursorów iranistyki – nauki o historii, 
kulturze, tradycji i językach Iranu. Był też Warmiakiem, za 
takiego uważał się zawsze. Po polsku wydano w roku 1989 
w Olsztynie opracowane wspomnienia jego z podróży do 
Turcji pt. „Ignacy Pietraszewski: Uroki Orientu (wspomnie-
nia z wojaży 1832–1840–1860–1862)”. Można je jeszcze cza-
sem zobaczyć w antykwariacie lub w lepiej zaopatrzonej 
bibliotece. Warto pamiętać o tym dawnym badaczu, prze-
cierającym w mozolnym trudzie drogę współczesnej nauce. 

Selim Chazbijewicz 

tor fi lozofi i, profesor języków wschodnich w uniwersyte-
cie berlińskim, członek Akademii Jagiellońskiej oraz wielu 
uczonych towarzystw, Warmiak”. W roku 1862 wyszła wer-
sja francuska dzieła. Wersja niemiecka pojawiła się rów-
nolegle z polską. Książkę wydał Pietruszewski za własne 
środki, a jej kolportaż doprowadził go do ostatecznej ruiny. 
Rozesłał ją bowiem na adresy potencjalnych nabywców „za 
zaliczeniem pocztowym”, licząc, że odbiorcy pokryją kosz-
ty przesyłki oraz kupią książkę, tym samym opłacając kosz-
ty druku. Bardzo się jednak pomylił. Paczki wracały, trzeba 
było samemu płacić za nie poczcie.

W swoim dziele Pietraszewski wykazał powinowactwo 
języka starożytnego Iranu i języka polskiego, co było nie-
wątpliwą wartością samą w sobie i jest naukową prawdą. 
Jednakże tym stwierdzeniem zraził do siebie niemieckich 
nacjonalistów. Wielu niemieckich uczonych uznało dzieło 
Warmiaka za tendencyjne, żądano usunięcia go z niemiec-
kich towarzystw naukowych, z Uniwersytetu Berlińskiego, 
ze stanowiska dyrektora królewskich zbiorów numizma-
tycznych. Zaczęła się wręcz nagonka niemieckich kół na-
ukowych na Pietraszewskiego. Wyrzucony w końcu z uni-
wersytetu, w wieku lat sześćdziesięciu trzech został bez 
pracy i bez pieniędzy, atakowany, wyśmiewany, upoka-
rzany. Los jednak chociaż trochę się do niego uśmiechnął, 
dostał bowiem posadę tłumacza przy pruskim poselstwie 
w Teheranie: propozycję złożył mu nowo mianowany po-

Rafał Berger

OLGIERD KRYCZYŃSKI 
WE WSPOMNIENIACH 
PROFESORA SZYRYŃSKIEGO
(w uzupełnieniu do artykułu „Dokumenty z litewskiego archiwum”)

W numerze 4/2016 „Przeglądu Tatar-
skiego” ukazał się doskonały artykuł 
dr Dilary Usmanowej (w tłumaczeniu 
Musy Czachorowskiego) zatytułowany 
„Dokumenty z litewskiego archiwum”. 
Tekst przypomina (i uzupełnia) nam 
losy wybitnych przedstawicieli Tatarów 
polskich: Leona i Olgierda Kryczyńskich 
oraz tragedię wojenną, która zakończyła 
ich życie. W przeważającej części tekstu 
zapoznajemy się z losem Olgierda, który 
przed śmiercią przechodził gehennę so-
wieckiego śledztwa i sowieckich więzień. 
Opisując ostatni okres jego życia, autor-
ka zauważa: „Nie ma osobistych przeka-
zów z tych tragicznych dni, które rzuciły-
by światło na okoliczności aresztowania 
i uwięzienia jednego z najwybitniejszych 
przedstawicieli społeczności Tatarów 
polsko-litewskich”. 

Aby ogólnie przybliżyć represje, 
z jakimi spotkali się mieszkańcy Wilna 
w roku 1940, dr Usmanowa przytacza 
fragment wspomnień polskiego obywa-
tela żydowskiego pochodzenia, póź- Pamiątkowe zdjęcie Państwa Szyryńskich ze spotkania z Papieżem Janem Pawłem II.
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profesora Szyryńskiego wdowa po nim przesłała Maciejo-
wi odbitkę zdjęcia ze spotkanie państwa Szyryńskich z Ja-
nem Pawłem II. Profesor Szyryński był świadom swojego 
tatarskiego pochodzenia i żywo interesował się dziejami 
tatarskimi na ziemiach polskich. To zapoczątkowało kil-
kudziesięcioletnią, bliską znajomość Konopackiego z Szy-
ryńskim (w roku 1973 profesor Szyryński odwiedził Macie-
ja w Sopocie).

Listy Profesora do Macieja Konopackiego okraszone są 
wspomnieniami i uwagami dotyczącymi spraw tatarskich 
i muzułmańskich, wyjaśniając m.in. informacje internetowe 
i niektóre źródła rosyjskie dotyczące czasu śmierci płk. Ba-
hauddina Churszyłowa (Emira Hassana Chursz Bahedina), 
który jak wspomina Profesor „zmarł prawie na moich rę-
kach”. Korespondencja Wiktora Szyryńskiego została opu-
blikowana w książce pt. „Profesorowie do Macieja” (2015). 
Ponieważ ukazała się ona w „akademickim” (tzn. kilkaset 
egz.) nakładzie, dr Dilara Usmanowa miała pełne prawo 
nie znać tej publikacji, więc nie tytułem zarzutu, a jedynie 
uzupełnienia jej tekstu, chciałbym poniżej przytoczyć te 
fragmenty z listów profesora Szyryńskiego, które dotyczą 
Olgierda Kryczyńskiego:

Właściwie o wielu sprawach trudno było pisać, gdy Pol-
ska pozostawała pod obcą okupacją. Mimo naszej peł-
nej swobody na Zachodzie wiele wiadomości mogło-
by zaszkodzić naszym przyjaciołom w Kraju, np. mój 
pobyt w jednej z cel więziennych z sędzią Olgierdem 
Kryczyńskim, aż do 11.11.1941 roku. Ongi napisałem 
w tej sprawie do Pani Kryczyńskiej, która mnie pytała 
o ostatnie kontakty z jej mężem w więzieniu w Gorkim 
w ciągu około 5 miesięcy. (Ottawa, 16.07.1991 r.)

Olgierd Kryczyński został wywieziony ze mną z Łu-
kiszek w Wilnie…[czerwiec]’41. Byliśmy w jednej celi 
w więzieniu w Gorkij do listopada 1941, kiedy wysze-
dłem do polskiego wojska 11.11.41, a on pozostał. Było 
nas w celi 30-40 osób na trzech „piętrach” prycz. On 
„mieszkał” na najwyższej, koło okna. Gdy po południu 
rozdzielano chleb i […] wrzątek, podejmował nas „her-
batką”. Gawędziliśmy na temat sztuki, polityki, historii 
i literatury (brał w tym udział także „biały” Rosjanin, 
zdaje się Andrejew, adwokat z Wilna, aresztowany 
jako obrońca w sądzie polskim młodego Rosjanina Ka-
werdy, mordercy posła sowieckiego w Warszawie Woj-
kowa. Kryczyński był zawsze spokojny, pogodny i pe-
łen godności. Zaprzyjaźniliśmy się dość blisko.(Naples 
Florida, 1.01.1992 r.)

Łącząc ten ostatni fragment z przytoczonymi w arty-
kule „Dokumenty z litewskiego archiwum” zeznaniami Ol-
gierda Kryczyńskiego podczas przesłuchania przez NKWD, 
wyłania nam się obraz człowieka dumnego i pełnego god-
ności, którą zachował w tak tragicznych okolicznościach. 
Tatarska krew stepowych przodków, nasączona polską 
mentalnością, pozwoliła mu zachować niezłomną postawę 
w sowieckich więzieniach i arystokratyczną oschłość wobec 
siepaczy, za którą tak Polaków podziwiał i nienawidził jed-
nocześnie Dostojewski, zarzucając Polakom niezrozumienie 
„duszy ludu rosyjskiego”. Myślę jednak, patrząc na postawę 
tego wspaniałego Tatara, jakim był Olgierd Kryczyński, że 
on akurat doskonale tę duszę rozumiał. 

Rafał Berger 

niejszego premiera Izraela, Menachema Begina. Szczę-
śliwie zachowała się korespondencja pomiędzy Maciejem 
Konopackim (kontynuatorem intelektualnej spuścizny 
Kryczyńskich) a profesorem o tatarskich korzeniach, 
Wiktorem Szyryńskim, lekarzem psychiatrą i psycholo-
giem, ofi cerem armii polskiej i kanadyjskiej, harcmistrzem 
i działaczem polonijnym w Kanadzie. Uznaje się go za 
najwybitniejszego kanadyjskiego psychiatrę i psychologa 
polskiego pochodzenia.

Urodził się 10 października 1913 roku w Sankt Peters-
burgu. Krótki okres dzieciństwa spędził wraz z rodzica-
mi w Finlandii. Ukończył gimnazjum Adama Mickiewicza 
w Warszawie. W roku 1938 ukończył Uniwersytet Warszaw-
ski z dyplomem lekarza psychiatry. Podjął pracę w Wilnie, 
jako starszy asystent na Uniwersytecie Stefana Batorego. 
Działał w harcerstwie jako harcerz Okręgu Wileńskiego. 
W roku 1940 został aresztowany przez NKWD i osadzony 
przez Sowietów w moskiewskich więzieniach Łubianka i Bu-
tyrki, a także w Mińsku i Gorkim. W 1941 roku wstąpił do 
Armii Andersa w ZSRR. Jako ofi cer (podpułkownik) pełnił 
funkcję specjalisty-neuropsychologa w 6 Batalionie Sanitar-
nym 6 Lwowskiej Dywizji Piechoty. 

W roku 1946 był wykładowcą Studiów Polonistycznych 
przy Instytucie Polskim w Bejrucie. Później emigrował do 
Kanady, gdzie był podpułkownikiem rezerwy Kanadyjskich 
Sił Zbrojnych. Kontynuował karierę naukową. Jest auto-
rem 65 prac naukowych z zakresu psychiatrii, neurologii, 
psychologii i higieny psychicznej. Zawodowo był związany 
z licznymi ośrodkami naukowymi i akademickimi, przede 
wszystkim w Ottawie: Uniwersytet Ottawski (profesor zwy-
czajny psychiatrii na Wydziale Medycznym i na Wydziale 
Psychologii), Uniwersytet Carleton (profesor), Uniwersytet 
Saint Paul (profesor i dyrektor Centrum Psychiatrii Pasto-
ralnej). Ponadto w USA pełnił funkcje w Akademii Medycy-
ny Psychosomatycznej (prezes) oraz na Uniwersytecie Pół-
nocnej Dakoty w Grand Forks (profesor i dyrektor Wydziału 
Psychiatrii).

Był założycielem Kanadyjskiego Towarzystwa Psychia-
trycznego. Członkiem rzeczywistym Królewskiego Kole-
gium Lekarskiego w Kanadzie, Królewskiego Kolegium 
Psychiatrycznego w Wielkiej Brytanii, Brytyjskiego To-
warzystwa Psychologicznego, Amerykańskiego Kolegium 
Lekarskiego, Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycz-
nego, Amerykańskiej Akademii Neurologicznej, Akademii 
Medycyny Psychosomatycznej, Towarzystwa Badań Na-
ukowych Sigma Xi oraz wielu innych stowarzyszeń nauko-
wych. Od 1985 roku był także członkiem Polskiego Towa-
rzystwa Naukowego na Obczyźnie. Pracował także jako 
konsultant psychiatrii i neurologii dla szpitali klinicznych 
w Ottawie.

Działał aktywnie w licznych organizacji polonijnych. 
W latach 1957–1959 był przewodniczącym Polskiego In-
stytutu Naukowego w Ameryce. Należał do Kanadyjsko-
-Polskiego Instytutu Badawczego w Toronto, był człon-
kiem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie. 
Odznaczony Krzyżem Ofi cerskim i Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem 
Armii Krajowej oraz odznaczeniami Stowarzyszenia Pol-
skich Kombatantów w Kanadzie. Był kawalerem Orderu Św. 
Grzegorza (Order of St. Gregory the Great) i Orderu Gro-
bu Bożego w Jerozolimie (Knight of the Holy Sepulchre). 
Zmarł w Ottawie 21 września 2007 roku.

Wiktor Szyryński był przyjacielem Jana Pawła II (Kar-
dynał Karol Wojtyła w roku 1973 udzielił ślubu córce pro-
fesora – Barbarze). Maciej Konopacki często korzystał 
z okazji i „wyciągał” od profesora jego wspomnienia, 
w tym również te o spotkaniach z Papieżem. Po śmierci 
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głości od granicy z Federacją Rosyjską, na terenie określa-
nym w nauce radzieckiej i rosyjskiej jako Rosyjskie Trójrze-
cze, niedaleko współczesnego miasteczka Heisahantou. 
Pod taką też nazwą – Ruiny Heishantou – fi guruje obecnie 
w chińskim spisie historycznych miejsc chronionych4. Na-
zwa Rosyjskie Trójrzecze wywodzi się od diaspory rosyjskiej 
zamieszkującej do dzisiaj na tym terytorium. 

Kazimierz Grochowski po raz pierwszy odwiedził Ruiny 
Heishantou w roku 19155, jednak regularne prace archeolo-
giczne rozpoczął tutaj dopiero w roku 1924. Ekspedycja zo-
stała zorganizowana przez harbińskie Towarzystwo Bada-
nia Mandżurii, którego był członkiem6. Poza nim w wypra-
wie wzięło udział dwóch studentów Instytutu Dalekiego 
Wschodu z Harbinu. Podczas tej ekspedycji badacze eks-
plorowali zapewne również fragment tak zwanego Wału 
Czyngis-chana. Grochowski, wbrew tradycyjnej nazwie, 
datował czasy powstania fortyfi kacji na lata świetności 
protokoreańskiego państwa Fuyu: 

W początkach pierwszego wieku ery chrześcijańskiej po-
wstało na ziemiach leżących po obu stronach rzeki Sun-
gari potężne państwo Fu Wu (Fu-ju), które przetrwało 
do roku 285 po Chr. Na północnej granicy tego państwa 
został zbudowany potężny wał, długi na kilka tysięcy ki-
lometrów, który przechodzi w odległości 383 km na za-
chód od Harbina, obok przystanku kolejowego Czyngis-
-chan, u wschodniego podnóża gór Chingańskich. [...] 
Inżynierowie, którzy budowali Kolej Wschodniochińską, 
niezbyt biegli w historii i archeologii, uwierzyli poda-
niom ludowym, że ten wał budował władca mongolski 
Dżyngis-chan. W rzeczywistości wał został zbudowany 
na tysiąc mniej więcej lat przed urodzeniem się Dżyngis-
-chana7. 

W ruinach Heishantou Grochowski spędził cztery tygo-
dnie. Krótki opis miasta opublikował w 1928 roku8:

Ruiny te znajdują się w północnej części Bargi w wi-
dłach rzek Gana i Derbula, w pobliżu ujścia wymienio-
nej pierwszej rzeki do Arguni. Odległość dzisiejszego 
miasta Hajlaru do grodu Dżyngis Chana czy też Chu-
bilaja wynosi około 150 km (w kierunku północnym). 
Między prawym brzegiem rzeki Gan i lewym brzegiem 
rzeki Derbul, na drugiej terasie rzeki Gan stoi ów gród 
otoczony ze wszystkich stron wałem. Za czasów dyna-
stii Juan był on obok Pekinu jedną ze stolic Chin. Przy 
poszukiwaniach archeologicznych, które tam prowadzi-
łem, pierwszy raz w r. 1915-ym, a drugi raz w roku 1924 
odkopałem część fundamentów kilku wielkich budyn-
ków, możliwe że świątyń. Mur zbudowany z cegieł sza-
rego koloru, ale bardzo mocnych o rozmiarach 36 x 15 x 
5,5 cm. A zatem nieco mniejszych aniżeli te, które były 
używane do budowy starego grodu koło Aszyche. Bu-
dynki były pokryte dachówką, formowaną na okrągla-

4 Zob. https://en.wikipedia.org/wiki/Major_national_historical_and_cul-
tural_sites_%28Inner_Mongolia%29#cite_note-1; pozycja: „Ruins of 
Heishantou”.

5 K. Grochowski, Polacy na Dalekim Wschodzie, s. 123.
6 K. Grochowski, Polacy na Dalekim Wschodzie, s. 125. 
7 K. Grochowski, Polacy na Dalekim Wschodzie, s. 6-7. 
8  K. Grochowski, Polacy na Dalekim Wschodzie, s. 123-125.

Michał Pędracki

KAZIMIERZ GROCHOWSKI 
NA DALEKIM WSCHODZIE
Postać Kazimierza Grochowskiego (1873–1937), geologa, 
etnografa, archeologa, badacza Syberii, Mongolii oraz 
Mandżurii jest dość dobrze znana, głównie dzięki popu-
larnym pracom Edwarda Kajdańskiego1, ale warto przypo-
mnieć kilka faktów z jego życia. Tytuł inżyniera górnictwa 
uzyskał we Freibergu w roku 1901. Po studiach jako podda-
ny cesarza Franciszka Józefa odbył służbę wojskową w Bu-
dapeszcie, a następnie w celach zarobkowych wyjechał do 
Rosji i podjął pracę w kopalni węgla w Donbasie, docho-
dząc tam do stanowiska dyrektora. W roku 1906 przeniósł 
się do Władywostoku i zatrudnił w „The Okhotsk Gold Mi-
ning Company”. 

W ciągu 28 lat pobytu na Dalekim Wschodzie Grochow-
ski odbył kilkadziesiąt wypraw badawczych po Syberii Mon-
golii oraz Mandżurii. Najlepiej znane są jego odkrycia w za-
kresie geologii Azji Wschodniej, gdyż to w tej dziedzinie 
był wysoko wykwalifi kowanym specjalistą. Odkrył między 
innymi złoża złota, srebra i węgla nad Amurem, na Sacha-
linie i w Jakucji. Warto wspomnieć, że prowadził badania 
również na Alasce. Swoich zainteresowań nie ograniczał 
jednak wyłącznie do geologii. Pasja badacza terenowego 
i ciekawość świata popychały go również do badań z zakre-
su zupełnie odmiennej tematyki. Starożytność azjatyckich 
cywilizacji oraz odmienność kulturowa rdzennych miesz-
kańców Dalekiego Wschodu i Syberii zafascynowały go na 
tyle mocno, że w czasie swojej pracy zajął się etnografi ą, 
a nawet badaniami fi lologicznymi (w Bibliotece Narodowej 
znajdują się jego rękopiśmienne notatki do słownika języka 
ewenkijskiego).

Rzetelna, merytoryczna ocena wartości bogatego do-
robku Kazimierza Grochowskiego w wyżej wymienionych 
dziedzinach nie została jak dotychczas przeprowadzona. 
Jej dokonanie wydaje się być ważnym postulatem badaw-
czym. Potwierdza to opinia na temat drobnego fragmentu 
archeologicznych notatek Grochowskiego wyrażona przez 
znanego radzieckiego archeologa prof. A. Okładnikowa 
w liście do E. Kajdańskiego:  

Jestem Panu głęboko wdzięczny za niezwykle cenną in-
formację o materiałach badacza starożytności Syberii 
i Mandżurii – Grochowskiego. Każdy, kto interesuje się 
przeszłością tych krajów, będzie Panu głęboko wdzięcz-
ny za to, iż odnalazł Pan archiwalne materiały zmar-
łego Grochowskiego. Z otrzymanych przeze mnie zdjęć 
jest zupełnie oczywiste, iż dokonał on niezwykle ważnej 
pracy, której wyniki powinny stać się własnością nauki2.

Wśród kilku stanowisk archeologicznych, na których 
pracował Grochowski, najbardziej tajemniczym i potencjal-
nie rokującym najszersze perspektywy badawcze wydaje 
się być starożytne miasto określane przez niego jako „Mia-
sto Kubilaja”3. Znajduje się ono na obszarze leżącym obec-
nie w obrębie Mongolii Wewnętrznej, w niewielkiej odle-

1 E. Kajdański, Fort Grochowski, Olsztyn 1982; Polacy na Dalekim 
Wschodzie. Inżynier Kazimierz Grochowski, Czyngis-chan i złoto ba-
rona Ungerna, Warszawa 2014; zob. też.: Robert Niedźwiedzki, Ka-
zimierz Grochowski (1873-1937) – zapomniany badacz złota Syberii. 
Przegląd Geologiczny, 6 (2008), s. 460-464.

2 Cyt.. za: E. Kajdański: Fort Grochowski, Olsztyn 1982.
3 K. Grochowski, Polacy na Dalekim Wschodzie, Harbin 1928, s. 123.
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nej. Z opisów wiemy, że miało plan zabudowy bardzo po-
dobny do Heishantou i pozostawało letnią stolicą dynastii 
Yuan, po przeniesieniu głównej siedziby Kubilaja do Chan-
bałyku, czyli dzisiejszego Pekinu. Ruiny Heishantou nie są 
jednak tożsame z dawnym Xanadu. Te ostatnie położone 
są bowiem znacznie bardziej na południe, niedaleko mia-
sta Duolun. Bardziej trafne może być łączenie tzw. Wału 
Dżyngis-chana, a tym samym leżących w jego sąsiedztwie 
starszych warstw ruin Heishantou z protokoreańskim pań-
stwem Fuyu (Buyeo). 

Twórcy państwa Fuyu byli rolnikami zamieszkujący-
mi rozległe obszary równin Mandżurii. Pierwsze znane 
wzmianki o nich pochodzą z Chin, z okresu Walczących 
Królestw (V–III w. p.n.e.). Zwyczaje i tradycje Fuyu po-
siadającego złożoną strukturę społeczną zostały opisane 
w chińskiej kronice Trzech Królestw (III w. n.e. )10. Ich pier-
wotna stolica leżała w okolicach dzisiejszego Harbinu, póź-
niej zaś została przeniesiona do Nong’anu. Kres świetności 
Fuyu w III i IV w. n. e. związany jest z najazdami koczow-
niczych Xianbei oraz najazdami z Koguryo, innego proto-
koreńskiego państwa leżącego na terenie Mandżurii. Po 
upadku Fuyu część jego ludności wyemigrowała na połu-
dniowy wschód, na terytoria plemienne protokoreańskich 
Okjeo znajdujące się na obszarze dzisiejszej Koreańskiej 
Prefektury Autonomicznej – Yanbian11. 

Za spadkobierców Fuyu uważały się protokoreańskie 
państwa Koguryo (Goguryeo) i Pekche (Baekje). Według 
tradycyjnej koreańskiej wersji historii Dongmyeong12 – za-
łożyciel Koguryo był księciem Fuyu, natomiast Onjo, za-
łożyciel Pekche, był księciem Koguryo. W roku 538 leżące 
w południowo-zachodniej części Półwyspu Koreańskiego 
królestwo Pekche ofi cjalnie zmieniło nazwę na Nambuyeo, 
czyli Południowe Fuyu. Dawne ziemie Fuyu weszły w skład 
terytorium Koguryo. Samo Koguryo padło w latach osiem-
dziesiątych VII wieku n.e. pod ciosami zjednoczonych sił 
chińskich Tangów i władców państwa Silla z południa Pół-
wyspu Koreańskiego, którzy trochę ponad dwadzieścia 
lat wcześniej podporządkowali sobie również swojego za-
chodniego sąsiada Pekche. Jeden z generałów Koguryo – 
Dae Jo-yeong, którego ojciec sprzymierzył się przeciwko 
Tangom z Geolsa Biu, wodzem tunguskiego ludu Mohe, 
utworzył potężne Cesarstwo Pohaj/Bohai (Balhae) na ob-
szarze obejmującym dawne północne terytoria Koguryo 
oraz ziemie Mohe. Przetrwało ono do X wieku, kiedy to 
skłócone wewnętrznie padło łupem Kitanów.

Tezę o przynależności Heishantou do protokoreańskie-
go kręgu kulturowego może potwierdzać obecność na 
wykopanej przez Kazimierza Grochowskiego brązowej ka-
dzielnicy z ornamentem odmiennym od wzorów chińskich 
i mongolskich13, który należałoby porównać z wzorami ko-
reańskimi. Nie można jednakże uznać bez zastrzeżeń przy-
należności Heishantou i tzw. Wału Dżyngis-chana do kultu-
ry Fuyu bądź Bohai. Miasto leży dość daleko na zachód od 
centrów tych obu państw. Nie mamy pewności czy władza 
królów Fuyu, a później Bohai sięgała aż tak daleko. Jeszcze 
bardziej skomplikowana jest kwestia tzw. Wału Dżyngis-
-chana. O ile jego wschodnia część faktycznie mogła osła-
niać w pewnym okresie północne rubieże państwa Fuyu, 
o tyle jego część zachodnia ciągnie się daleko na teryto-
rium dzisiejszego państwa mongolskiego. Tak daleko, jak 
się zdaje, władza królów Fuyu nigdy nie sięgała. Kolejnymi 
pretendentami do starożytnych gospodarzy Heishantou 

10 W.I. Cohen, East Asia at the Center: Four Thousand Years of Engage-
ment With the World. Columbia University Press 2000, s. 48-51. 

11 Hy n-hŭi Yi, S ng-su Pak, Nae-hy n Yun, „New history of Korea:Korean 
studies series”, vol. 30, Jimoondang, 2005. p. 116. 

12 P.J. Rurarz, Historia Korei, Warszawa 2005, s. 65. 

13 E. Kajdański, Fort Grochowski, Olsztyn 1982.
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kach pokrytych płótnem. Odbitki tkani płóciennej dają 
się zauważyć jak najdokładniej na wewnętrznej tj. wklę-
słej stronie dachówek i każda przerwana nitka albo też 
zgrubienie nici lub węzełek odbił się jak najsubtelniej na 
glinie z której robiono dachówki. Zewnętrzna tj. wypu-
kła część dachówki pokryta glazurą o dość grubych ry-
sunkach i tylko o dwóch barwach: zielonej i niebieskiej.
Z […] planu tego grodu widzimy, że zewnętrzny wał 
przedstawiał kwadrat o boku 585 metrów. We wszyst-
kich czterech ścianach wału (pn., pd., wsch. i zach.) 
znajdowały się potężne bramy wjazdowe, umocnione 
z południowej strony prostokątnymi, a z pozostałych 
stron owalnymi wałami z boczną bramą wjazdową. 
Oprócz czterech ogromnych baszt narożnych, znajdo-
wało się z każdej strony po cztery baszty ścienne. Cieka-
wym jest szczegół, że gdy z północno-zachodniej baszty 
narożnej zaczęto budować wał, celem połączenia się 
z basztą południowo-zachodnią, to po drodze napotka-
no na okrągłe umocnienie o średnicy 85,3 metra, w któ-
rego środku znajdował się kwadratowy budynek o boku 
27,7 metrów. Ten szczegół zmusił budowniczych zachod-
niej części wału do nadania jemu formy linii krzywej, 
tj. do okrążenia napotkanych pozostałości kompleksu 
budynków. Z pozostałości budynków zawartych w okrą-
głym wale (i małego występu w kierunku północnym) 
jest widoczne, że powstały one o wiele wcześniej, ani-
żeli pozostały „gród Dżyngis-chana”. Wiele szczegółów 
pozwala mi przypuszczać, że odnosi się on jeszcze do 
wieku brązowego. 
W środku miasta wznosi się wał wewnętrzny, kształtu 
prostokątnego, o bokach długości 168,5 na 114,1 me-
trów, z trzema bramami wjazdowymi. W środku wału 
wewnętrznego wznosiło się wiele budynków, z których 
najważniejszym był dworzec panującego czy też świąty-
nia, długa na 60,6 metra, a szeroka na 26,1 metra. Tyl-
na tj. na północ zwrócona część, zbudowana w kształ-
cie krzyża. Szczegół ten nasuwa rozmaite przypuszcze-
nia, które jednakowoż, aż do czasu dokładniejszych po-
szukiwań archeologicznych, nie mogą być omawiane. 
Przy poszukiwaniach znalazłem rozmaite przedmioty, 
wśród których najcenniejszymi są monety. Oznaczenie 
ich podług księgi „The Stewart Lockhart Collection of 
Chinese Copper – Coins (Royal Asiatic Society. North 
China Branch)”, Shanghai 1915 wykazało, że najstarsze 
pochodzą z czasów cesarza Tchao-Dzu (dynastia Tang) 
618 do 626 rok po Chr. Najmłodsze czy też najświeższe 
monety pochodzą z czasów (tatarskiej) dynastii Liao, 
a mianowicie bite były przy cesarzu Szi-Czun w roku 
1188 po Chr. Monety, te, jak również i wiele innych cen-
nych naukowo, znalezionych przeze mnie przedmiotów, 
oddałem do Muzeum T-wa Badania Mandżurji w Harbi-
nie, na koszt którego była urządzona ekspedycja. 

Tylną, mającą kształt krzyża część budowli, uznaną 
przez Grochowskiego za pałac, E. Kajdański interpretuje 
jako prawdopodobnie pozostałości nestoriańskiego kościo-
ła9. Trudno dziś ocenić trafność intuicji K. Grochowskiego 
dotyczących interpretacji odkrytych przez niego obiektów. 
Miasto nie zostało później przez nikogo szczegółowo prze-
badane, tym samym w dalszym ciągu pozostaje tajemnicą. 
Łączenie go z jedną ze stolic imperium Yuan jest bardzo 
problematyczne. Pierwotną stolicą Kubilaja było bowiem 
mongolskie Karakorum, a następnie Xanadu (Shangdu), 
znajdujące się na terenie dzisiejszej Mongolii Wewnętrz-

9 E. Kajdański, Polacy na Dalekim Wschodzie. Inżynier Kazimierz Gro-
chowski, Czyngis-chan i złoto barona Ungerna, Warszawa 2014, s. 240 
nn. 
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twiczowi do Lwowa, który uznał, że jest to język Kitanów. 
Nie zachował się list Kotwicza do Grochowskiego. Poru-

szane musiały być w nim jednakże nader interesuje zagad-
nienia, gdyż w roku 1927 na łamach wychodzącego w Har-
binie „Tygodnika Polskiego” Grochowski napisał:

Kwestie, które porusza prof. Kotwicz są tak poważne, że 
stanowić będą przedmiot szczególnych badań i specjal-
nego opracowania. Będzie zatem wielką zasługą Sekcji 
Archeologicznej, jeśli uda jej się choć w części te sprawy 
wyjaśnić21.

Kolejnymi kandydatami na budowniczych starszych 
warstw odkrytego przez Grochowskiego miasta mogą 
ewentualnie być również Kimakowie, w II wieku wyparci 
na zachód przez Xianbei i Xiongnu22. Między wiekiem VIII 
a XIII utworzyli na terytorium dzisiejszego Kazachstanu sil-
ny kaganat, kontrolujący szlaki handlowe między Persją, 
Chinami i Europą. Jeden z używanych przez nich etnoni-
mów ma pochodzić od doliny rzeki Argun, nad którą pier-
wotnie znajdowały się ich siedziby. Ruiny Heishantou leżą 
między Derbulem (dopływem Argunu) a Ganem. Wydaje 
się, że są powiązane z innymi odkryciami, których Gro-
chowski dokonał w bezpośrednim sąsiedztwie. 

W roku 1930 nad rzeką Hawu’er–he (u Grochowskiego 
Chuerche), będącą dopływem Derbulu, kilkadziesiąt zale-
dwie kilometrów od Heishantou odkrył kolejne tajemnicze 
miasto, ktrym pisał:

Grodzisko tworzy obszerną elipsę i znajduje się w odle-
głości około pół kilometra od lewego brzegu rzeki Chu-
erche. Pola w środku w większości zaorane przez Chiń-
czyków. Weszliśmy od strony południowo-zachodniej 
przez ogromną bramę, otoczoną ze strony zewnętrznej 
umocnieniem23. 

Ostatni raz wrócił Kazimierz Grochowski do Heishantou 
w roku 1931. Na lewym brzegu Derbulu w odległości ośmiu 
wiorst od miasta odnalazł wówczas dużą nekropolię i roz-
kopał jeden z kurhanów. Wydobyte z niego dwa szkielety, 
męski i kobiecy, wysłał do Polski, gdzie na Wydziale An-
tropologii UJ badał je profesor Kazimierz Stołyhwa24. Poza 
szczątkami ludzkimi w mogile znajdowały się ozdoby z ko-
ści, bransolety i pierścień z brązu25. 

Reasumując należy powiedzieć, że Kazimierz Grochow-
ski w Heishantou rozpoczął badania niezwykle interesują-
cego stanowiska archeologicznego, którego eksploracja 
może w przyszłości zmusić nas nawet do weryfi kacji pew-
nych sądów na temat historii kultur Dalekiego Wschodu 
i Wielkiego Stepu. Jego badania powinny być nie tylko udo-
stępnione nauce, ale może co jeszcze ważniejsze, kontynu-
owane. 

Michał Pędracki 

21 Cytat za: E. Kajdański, Polacy na Dalekim Wschodzie, Warszawa 2014. 
s. 244.

22 Pai, Hyung Il. Constructing “Korean” Origins: A Critical Review of Ar-
chaeology, Historiography, and Racial Myth in Korean State-forma-
tion Theories. Harvard University Asia Center. p. 86. 

23 Cytat za: E. Kajdański, Polacy na Dalekim Wschodzie. Inżynier Kazi-
mierz Grochowski, Czyngis-chan i złoto barona Ungerna, Warszawa 
2014, s. 282.

24 E. Kajdański, Polacy na Dalekim Wschodzie. Inżynier Kazimierz Gro-
chowski, Czyngis-chan i złoto barona Ungerna, Warszawa 2014, s. 316. 

25 Tamże. 

wydają się więc być zachodni sąsiedzi Fuyu i Bohai – ko-
czownicze plemiona Xianbei. 

Według klasycznych źródeł chińskich14 Xianbei są po-
tomkami Dong Hu zamieszkujących tereny dzisiejszej po-
łudniowo-wschodniej Mongolii Wewnętrznej od czasów 
dynastii Shang (XVII–XI w. p.n.e.). Między V w. p.n.e. a III 
w. n.e. lawirowali między Chinami a Xiongnu, utożsamiany-
mi w zwykle historiografi i zachodniej z Hunami15, na prze-
mian pustosząc ich terytoria, bądź zawierając z nimi przej-
ściowe sojusze. W III w. n.e Xianbei utworzyli w Mandżurii 
scentralizowane ekspansywne państwo oparte na wzorach 
chińskich, podejmując najazdy na Fuyu i na przeżywające 
kryzys Chiny. Od IV do VI wieku różne dynastie Xianbei 
panowały w różnych częściach północnych Chin. Xianbei 
w Chinach ulegli całkowitej sinizacji, na zachodzie nato-
miast zostali rozbici na początku VII w. przez króla Tybetu 
Songcena Gampo. Część Xianbei weszła następnie w skład 
koczowniczej konfederacji Rouran. 

W V wieku z mandżurskich grup Xianbei wyodrębnili się 
Kitanowie16, będący nominalnymi wasalami różnych dyna-
stii panujących w Chinach. W X wieku korzystając z upadku 
dynastii Tang przejęli władzę w północnych Chinach i zało-
żyli cesarstwo Liao, obejmujące poza północnymi Chinami 
również Mongolię i Mandżurię. W XII wieku ich imperium 
zostało pokonane przez kolejnych koczowników z Mandżu-
rii – Dżurdżenów. 

Za łączeniem Heishantou z Kitanami lub ich protopla-
stami przemawia fakt, że leżąca stosunkowo niedaleko, jak 
na pojęcia ludów koczowniczych, dolina rzeki Xar Moron 
uznawana jest za praojczyznę Kitanów. Region ten został 
dość dokładnie spenetrowany archeologicznie. Badania 
wykazały istnienie tu już od początku V tysiąclecia p.n.e. 
następujących po sobie, promieniujących w różnych kie-
runkach kultur17. Najpierw rozwijała się tu między 4900 r. 
p. n. e. a 2900 r. p. n. e. neolityczna kultura Hongszan18. Jej 
najciekawszym stanowiskiem jest Niuheliang, słynne z roz-
ległego kompleksu podziemnych świątyń z tzw. Świątynią 
Bogini na czele19. Cały kompleks, podobnie jak i posągi ze 
Świątyni Bogini, nie zdradza żadnych powiązań z innymi 
znanymi kulturami chińskimi. Pytanie, czy powiązania ta-
kie dałoby się znaleźć z zaginionym posągiem bogini z He-
ishantou, pozostaje otwarte. 

Następnie w latach 2200 p.n.e. – 600 p.n.e. kwitła tu 
kultura epoki brązu określana mianem Xiajiadian20. Odkry-
te przez Grochowskiego najstarsze warstwy w Heishantou 
związane z epoką brązu musiały być współczesne kulturze 
Xiajiadian. Dodatkową przesłanką mogącą potwierdzać 
słuszność wiązania Heishantou z Kitanami bądź Protoki-
tanami jest to, że na terenie pobliskiego stepu odnalazł 
Grochowski diorytową kolumnę pokrytą jakimś nieznanym 
mu pismem. Skopiował je i wysłał prof. Władysławowi Ko-

14 L.R. Kyzlasow: Northern Nomads. W: B.A. Litvinsky (ed.), Guang-Da 
Zhang (ed.), R. Shabani Samghabadi (ed.): History of Civilizations of 
Central Asia. Vol. III. The cross-roads of civilizations: A.D. 250 to 750. 
Paris 1999, s. 318. 

15 Identyfi kację Xiongnu z Hunami po raz pierwszy zaproponował Jo-
seph de Guignes w roku 1757, w wydanej w Paryżu pracy Histoire 
generale des Huns, des Mongoles, des Turcs et des autres Tartares 
occidentaux. 

16 D. Twitchett, K.P. Tietze: The Liao. [in]: D. C. Twitchett, H. W. Franke: 
The Cambridge history of China. Vol. VI, Alien Regimes and Border 
States. Cambridge, 1994, s. 44.

17 Kwang-chih Chang: M. Loewe, E. Shaughnessy: Cambridge History of 
Ancient China. Cambridge 1999, p. 48 nn.

18 Guo, Da-Shun, Hongshan and related cultures. [in:] The archaeology 
of Northeast China: beyond the Great Wall, London and New York 
1995. 

19 G.L. Barnes; Dashun, Guo. The ritual landscape of ’Boar Mountain’ 
Basin: The Niuheliang site complex of north eastern China, World Ar-
chaeology. 28 (2), 1996, p. 209-219.

20 G.L Barnes, 1993. The Rise of Civilization in East Asia: the Archaeology 
of China, Korea and Japan. Thames and Hudson 1993, p, 256 nn.
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przed wejściem do meczetu stoi słup trakcji elektrycznej, któ-
ry rozcina fasadę, niszcząc obraz tego malowniczego, ocala-
łego od późniejszej przebudowy zakątka starego miasta. 

Meczet Orta Dżami, położony w kwartale o takiej samej 
nazwie, był na przestrzeni stuleci jednym z głównych me-
czetów miejskich, w których prowadzono piątkowe nabo-
żeństwa. Według archiwalnych danych zbudowany został 
w końcu XV wieku, ale dla potwierdzenia lub odrzucenia 
wskazanego datowania potrzebne są jeszcze dalsze badania. 
Zakładamy, że Pałac Chański zaczęto wznosić z początkiem 
XVI stulecia, a wokół niego w pierwszej ćwierci wieku XVI 
powstał Bachczysaraj prawidłowo urządzony w latach pa-
nowania chana Sahiba Gireja I (1532–1551). Można uznać, że 
meczet Orta Dżami powstał w drugiej połowie XVI lub z po-
czątkiem XVII wieku, w okresie aktywnego rozwoju miasta. 

Wiadomo, że wcześniej w tym kwartale usytuowane były 
stragany saraçlar – siodlarzy. Obok Orta Dżami znajdował 
się bazar cebulowy – soğan bazar, chlebowy bazar – aşlıq 
bazar, solny bazar – tuz bazar, tutaj również funkcjonował 
han – zajazd dla przyjeżdżających kupców. Informacje doty-
czące kwartału i meczetu Orta Dżami w większej ilości wy-
stępują w tzw. zeszytach (księgach) kadiaskerskich [krtat. 
qadıasker – sędzia wojskowy], datowanych na lata 1674, 1701 
i 1710. Te cenne dokumenty prawnicze z okresu Chanatu 
Krymskiego nazywane są sidżil, czyli rejestr, zapis orzeczeń. 
Według jednego z nich, kwartał Orta Dżami dysponował 
znacznym dochodem wakufnym, składającym się z 12 tar-
gowych kramów i piekarni. Z innego dokumentu wynika, 
że nieopodal meczetu ulokowany był Yuqarı Çarşı – Górny 
Rynek5 [1, l. 3]. Z archiwalnych zapisów wynika, że w roku 
1861 meczet przeszedł gruntowną przebudowę i najprawdo-
podobniej wówczas zyskał obecny kształt architektoniczny. 

Podczas trzęsienia ziemi w roku 1927 budynek został silnie 
uszkodzony. Jego remont był dla parafi an ogromnym brze-
mieniem. 15 kwietnia 1928 roku na posiedzeniu prezydium 
Bachczysarajskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego 

5 N. Abdulwaapow, E. Welilajew, Bahczasarajdaki Orta dżuma dżamisi-
ning tarichyndan, 2013, l. 3.

Elwis Osmanow

MECZETY STAREGO BACHCZYSARAJU
Jednym z najważniejszych elementów zespo-
łu architektonicznego prawie każdego mia-
sta jest niewątpliwie budownictwo religijne. 
Historyczne uwarunkowania spowodowały, 
że w Bachczysaraju najliczniejszym jego re-
prezentantem są meczety. Pod koniec XVIII 
wieku w mieście było ich 36. Do czasów nam 
współczesnych ocalało siedem, z których 
cztery wykorzystywane są zgodnie z prze-
znaczeniem: Bijuk Chan Dżami [krtat. Büyük 
Han Cami], Tahtały Dżami [krtat. Tahtalı 
Cami], Orta Dżami [krtat. Orta Cami] i Mołła 
Mustafa [krtat. Molla Mostafa]. Mały Meczet 
Pałacowy [krtat. Küçük Saray Cami] pełni rolę 
obiektu ekspozycyjnego Bachczysarajskiego 
Muzeum-Rezerwatu Historyczno-Kultural-
nego i Archeologicznego (BIKAMZ). Meczet 
Ismihan [krtat. İsmihan Cami] ma zniszczony 
minaret, natomiast Syrły Czeszme [krtat. Sır-
lı Çeşme] utracił tradycyjne formy świątynne 
w latach 1917–1980 podczas wykorzystywania 
go w charakterze budynku przemysłowego. 

W kwartale Osman Aga przy ulicy Gasprinskiego 7 znaj-
duje się jeden z niewielu zachowanych w całości meczetów: 
Tahtały Dżami, zbudowany w roku 1704 przez Bek Sułtan 
hanum, córkę chana Selima Gireja1. 29 lipca 1913 roku pa-
rafi anie z tego kwartału wystosowali projekt remontu me-
czetu do Gubernialnego Wydziału Budowlanego na ręce 
imama Seit-Asana Mustafy Efendiego2 [7. l. 40]. Przewodni-
czący TUAK, A. I. Markiewicz, dowiedziawszy się o remon-
cie Tahtały Dżami w 1914 roku, przeprowadził wizję lokalną. 
Stwierdził, że kamienna podłoga meczetu została zamie-
niona na drewnianą, okna i drzwi wejściowe powiększono 
z przydaniem im półokrągłego zwieńczenia, zaś łuk znad 
wejścia z dwoma wielkimi reliefami oraz czterema małymi 
rozetami pomalowanymi niebieską farbą wyjęto i wstawio-
no w pobocze wejściowego ganku meczetu3 [14, s. 253]. 

Meczet funkcjonował do roku 1923, natomiast po za-
mknięciu wykorzystywany był jako pomieszczenie gospo-
darcze. W październiku 1981 roku oględziny wykazały pio-
nowe pęknięcia w przyziemiu północnej części budynku, 
a także w ścianach nadokiennych. Dach i drewniany strop 
prawie w całości się zapadły. W tym samym roku opraco-
wano projekt remontu Tahtały Dżami. Podmurówka i we-
wnętrzna powierzchnia ścian zostały oczyszczone ze z tyn-
ku i zagipsowań, uzupełniono natomiast ujawnione przy 
tym ubytki kamieniarki. Zakres prac nad uporządkowaniem 
otoczenia obejmował likwidację zabudowań gospodarczych 
przylegających do meczetu4 [18, l. 3–7].

Do roku 1989 meczet wyremontowano i przekazano mu-
zułmańskiej wspólnocie Krymu. Prace konserwatorskie z koń-
ca XVIII i XX wieku właściwie nie zmieniły wyglądu budynku, 
który zachował swój wschodni koloryt. Niestety, obecnie 

1 Elwis Osmanow, Meczet Tachtały-Dżami w Bachczysaraju, Rocznik 
Tatarów Polskich, 2014, s. 155–160.

2 GKU RT „GARK”, f. 27, op. 13, d. 4704. Tatarskoje ucziliszcze-pansio-
nat Orta-Medrese w Bachczisaraje w 1913 g. , l. 40.

3 A. I. Markiewicz, Mieczeti Jeszili-Dżami i Tachtały-Dżami w Bachczisa-
raje, 1915, s. 253.

4 Naucznyj archiw BIKAMZ, f. 3, Оp. 1. Pierwooczeriednyje i protiwo-
awarijnyje riemontno-riestawracionnyje raboty na objektach dworco-
wogo kompleksa, 1990, l. 3–7.

Meczet Orta Dżami w latach 20. XX wieku.
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rozpatrywano sprawę rozwiązania umowy z miejscową wspól-
notą muzułmańską, jakoby z powodu niewypełnienia jej po-
stanowień odnośnie remontu Orta Dżami. Podczas posiedze-
nia 1 stycznia 1929 roku podjęto decyzję o likwidacji meczetu 
i przekazaniu budynku w celu wykorzystywania go w celach 
kulturalno-oświatowych6 [11, l. 17]. Ostatecznie zorganizowa-
no w nim dom kultury oraz kinoteatr „Start”. W roku 2001 po-
stanowieniem 20. sesji Bachczysarajskiej Rady Rejonowej 23. 
kadencji od 18 lipca 2001 roku budynek meczetu powracał do 
muzułmańskiej wspólnoty Mustafa Dżami7 [22, l. 4].

W latach 2012–2013 dzięki prywatnym sponsorom prowa-
dzone były prace rekonstrukcyjne i remontowe domu mo-
dlitwy. 16 sierpnia 2013 roku odbyło się uroczyste otwarcie 
meczetu Orta Dżami, nieczynnego przez blisko 95 lat. 

Dalej wzdłuż koryta rzeki Czuruk Su rozpościera się 
kwartał Syrły Czeszme, gdzie zachował się zbudowany oko-
ło roku 1740 budynek meczetu o takiej samej nazwie oraz 
szkoła – mekteb. W roku 1886 parafi anie bez udziału władz 
gubernialnych przebudowali dach meczetu8 [9, l. 28]. Obec-
nie meczet Syrły Czeszme (róg ulicy Zatrubczenki i Spai) za-
traciła tradycyjne cechy świątynne i nie jest wykorzystywa-
ny zgodnie z przeznaczeniem.

W kwartale Ismihan, przy ul. Sewastopolskiej 81 znajdu-
je się korpus budynku meczetu o tej samej nazwie. Wznie-
siony został prawdopodobnie w XVIII stuleciu. Do północ-
no-wschodniego rogu budynku o kwadratowej podstawie 
przylegał minaret, który nie zachował się do czasów dzisiej-
szych. Każda z czterech ścian meczetu podzielona jest wer-
tykalnie płaskimi pilastrami na trzy części. Otwory okienne 
i drzwiowe dolnej kondygnacji zwieńczone są trójkątną fra-
mugą, zaś w części okrągłych okien na piętrze zachowały 
się drewniane kratownice w kształcie gwiazdy Dawida. Wy-
jątkiem jest obudowa półokrągłej płytkiej niszy w centralnej 
części południowej fasady z podwójnymi kolumnami po bo-
kach, będącej fontanną do obmywania się przed modlitwą. 
Po jej prawej stronie widnieje główne wejście do meczetu. 

6 GKU RK „GARK”, f. R-663 op. 1, d. 1715. Protokoły zasiedanij plenuma 
Bachczisarajskogo PIKa za 1928 g., d. 17. 

7 Spisok pamiatnikow miestnogo i nacionalnogo znaczenija (architiek-
tura i gradostroitielstwo, istorija, monumientalnoje isskustwo) i wnow 
wyjawlennych pbiektow kulturnogo nasledija, raspołożennych na tier-
ritorii Awtonomnoj Riesubliki Krym (po sostojaniju na 11.06.2012), l. 4.

8 GKU RK „GARK”, f. 27, op. 13, d. 8314. Spisok suszczestwujuszczim 
mieczetiam w Simfi erpolskom ujezdie Tawriczeskoj gubiernii. Sostaw-
len 11 apriela 1889 g. po gorodu Bachczisaraju, l. 28.

Drugie wejście jest jeszcze w ścianie wschodniej. 
W roku 1914 parafi anie meczetu Ismihan wysłali do De-

partamentu Taurydzkiego Muzułmańskiego Zarządu Du-
chowego pismo o wyrażenie zgody na dobudowanie na wła-
sny koszt minaretu. Przedłożyli projekt budowy i poprosili 
o zezwolenie, które otrzymali 17 lutego 1914 roku9 [8, l. 21]. 
Minaret uległ zniszczeniu już w czasach powojennych. Po 
długim użytkowaniu jako magazyn, w roku 1986 postano-
wieniem Krymskiego Obwodowego Komitetu Wykonawcze-
go nr 164 z 15 kwietnia 1986 roku budynek zwrócono wspól-
nocie muzułmańskiej, jako obiekt dziedzictwa kulturowego 
o znaczeniu lokalnym10 [22, l. 5].

Obecnie meczet znajduje się w katastrofalnym stanie: 
w ścianach występują liczne pęknięcia i szczeliny, osypała się 
sztukateria z górnej części ścian, niezabezpieczone otwory 
okienne, pęknięcia nad nimi wskazujące na możliwość ob-
sunięć podstawy fundamentów. Konieczne jest pilne prze-
prowadzenie prac remontowych według specjalistycznego 
projektu, opracowanego przez przedsiębiorstwo posiadające 
uprawnienia do prowadzenia takiego zakresu prac, jak rów-
nież rekonstrukcja i przywrócenie meczetowi minaretu.

W kwartale Mułła Mustafa, przy ul. Sewastopolskiej 41 A, 
znajduje się meczet tejże nazwy, odrestaurowany niedaw-
no ze środków sponsorów. Według spisu meczetów guberni 
taurydzkiej, sporządzonego 5 listopada 1890 roku wynika, 
że meczet Mułła Mustafa był pokryty przez parafi an w roku 
1888, a także, że został zbudowany w czasach chańskich, 
przed 160 laty, czyli w przybliżeniu w roku 1730. Nad wej-
ściem do meczetu zachowała się jednak marmurowa płyta 
z napisem, że dobroczyńcą i założycielami instytucji dobro-
czynnych byli Kan Temir i Abduł Tejfi  w roku 1600. Nie wia-
domo tylko, czy jest to rzeczywiście rok jego budowy. Być 
może płyta pochodzi ze stojącego w tym miejscu starszego 
budynku, którego istnienie potwierdza wykaz meczetów 
miasta Bachczysaraj, opracowany w roku 1786 [17, s. 2–4]. 

Zgodnie z porozumieniem z 5 lutego 1923 roku meczet 
przejęła tutejsza wspólnota muzułmańska, ale 
po roku został zamknięty. Dopiero w 1979 roku 
staraniem Krymskiego Obwodowego Komite-
tu Wykonawczego budynek jako obiekt kultu 
ponownie przekazano wiernym i wprowadzo-
no do Państwowego Rejestru Republiki Kry-
mu [22, l. 5]. W roku 2003 dzięki sponsorom 
prywatnym przeprowadzono jego restaurację. 

Podstawową cześć zabudowy współczesne-
go Bachczysaraju stanowią obiekty wzniesione 
w XIX–XX wieku. Większość budynków z XVI–
XVIII uległa zniszczeniu; możliwe, że niektóre 
wykorzystane zostały niezgodnie z przezna-
czeniem lub ich pierwotny wygląd podczas 
prac remontowych uległ daleko idącym zmia-
nom. Wyróżniającymi się elementami planowa-
nej zabudowy miasta były zabudowania o cha-
rakterze kultowym – dżami meczety. Obecnie, 
gdy miasto intensywnie się powiększa, ważne 
jest, aby zwrócić uwagę na zachowane zabytki 
historii i architektury. Dzisiaj zwłaszcza ochro-
na dziedzictwa tej wielowiekowej muzułmań-
skiej kultury nabiera szczególnego znaczenia. 

Elwis Osmanow 
Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski 

9 GKU RK „GARK”, f. 27, op. 13, d. 4887. Utwierżdienije projektow na 
ustrojstwo i riemont mieczetiej w 1914–1915 gg., l. 21.

10 Spisok pamiatnikow miestnogo i nacjonalnogo znaczenija (architiek-
tura i gradostroitielstwo, istorija, monumientalnoje iskusstwo) i wnow 
wyjalennych objektow kulturnogo nasledija, raspołożennych na tierri-
torii Awtonomnoj Riespubliki Krym (po sostojaniju na 11.06.2012), l. 5.

Zniszczony meczet Ismihan.
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Problematyka kontaktu, styku Rosji i islamskiej cywiliza-
cji jest w zasadzie do dziś obszarem mało lub w ogóle nie-
znanym badawczo. Nie powstała na ten temat żadna zna-
cząca, mająca ambicje do całościowego ujęcia praca. W za-
sadzie, w sensie historiozofi cznym nie istnieje żadna praca, 
jeśli nie liczyć dzieł Włodzimierza Sołowjowa. Oczywiście 
godnym jak najbardziej podkreślenia jest badawczy wysiłek 
Lwa Gumilowa i Wasilija Bartholda1 oraz współczesne próby 
opisu historycznej i kulturowej sytuacji. Na gruncie polskim 
należy wspomnieć „Dzieje Rosji od najdawniejszych do naj-
nowszych czasów” Feliksa Konecznego, w którym to dziele 
autor w ułamkowym zakresie próbował ująć wzajemny sto-
sunek Rosji i cywilizacji islamu. Warto też odnotować nie-
mieckie prace omawiające relacje rosyjsko-muzułmańskie, 
oczywiście fragmentarycznie. Chodzi tu przede wszystkim 
o pracę Bertolda Spulera2. 

Przyjrzyjmy się na początek krótko pierwszemu aspek-
towi. Kontakt Rosji czy wcześnie Rusi z cywilizacją islamu 
datuje się już od wieku X. Na temat kontaktów Rusów i Ara-
bów pisał historyk Al-Mas’udi, zmarły w roku 956, w dzie-
łach takich jak Kitab at-tanbih wa-al-israf oraz Murug ad 
dahab-wa-ma’adin al-gawhar3. Również istniały kontakty 
pomiędzy Rusami a muzułmańską cywilizacją nadwołżań-
skich Bułgarów, których państwowość sięga również X wie-
ku. Wpływało to nie tylko na wzajemne kontakty handlo-
we i kulturalne, ale i mieszanie się tych grup etnicznych, tj. 
ruskiej, słowiańskiej i bułgarskiej, tureckiej4. Kontakty Rusi 
z islamem i jego cywilizacją były na tyle znaczne, iż znala-
zły odzwierciedlenie w legendzie o dyspucie religijnej, jaką 
urządził między przedstawicielami islamu, chrześcijaństwa 
i judaizmu książę Włodzimierz Wielki zastanawiając się nad 
przyjęciem którejś z tych religii. Teoretycznie przyjęcie isla-
mu przez Ruś było możliwe, w każdym razie intensywność 
kontaktów stwarzała taką sytuację jako potencjalnie praw-
dopodobną. Ruś wybrała jednak chrześcijaństwo, prawosła-
wie i ten wybór określił wzajemne, muzułmańsko-rosyjskie 
stosunki.

Były one poniekąd nawiązywane dwa razy. Po raz pierw-
szy w czasie, o którym wspominaliśmy, tj. od X do XIII w., 
a były to kontakty z państwem nadwołżańskich Bułgarów 
i kalifatem Abbasydów; po raz drugi od wieku XIV, tj. od 
czasu przejścia w całości Złotej Ordy za panowania Özbeg 
Chana w latach 1312–1341 na islam. Okres pierwszy można 
scharakteryzować jako czas pokojowej raczej wymiany i ko-

1 W. Barthold, Istorija izuczenija Wostoka w Jewropie i w Rossiji, Peters-
burg 1911.

2 B. Spuler, Die goldene Horde – die Mongolen in Russland 1223–1502, 
Leipzig 1943.

3 Ahmad Nazmi, Commercial Relations between Arabs and Slavs, Wy-
daw. Dialog, Warszawa 1998, s. 89–101 i n.; patrz też: G.M. Dawlet-
szin, Wołżskaja Bułgarija: duchownaja kultura, Kazań 1990, ss. 190 
+2 nlb. Współczesne prace na ten temat wspominane już były w tym 
tekście: Azade Ayse Rorlich, The Voiga Tatars. A profi le in national 
resilence, Hoover Institution Press, Stanford University, California 
1986; Ahmad Nazmi, The First Muslim State in Eastern Europe – The 
State of the Muslim Bułgar, Rocznik Tatarów Polskich, Gdańsk 1997, 
s. 91–103; Jan Tyszkiewicz, Tatarzy na Litwie i w Polsce, PWN, Warsza-
wa 1989; G. M. Dawletszin, Wołżskaja Bułgaria: duchownaja kultura, 
Domongolskij period X-nacz. XII w., Tatarskoje Kniżnoje Izdatielstwo, 
Kazań 1990; Shireen T. Hunter, Islam in Russia. The politics of identity 
and security, New York 2004; Shirin Akiner, Islamic peoples of the 
Soviet Union, London 1983; Ravil Bukharev, Islam in Russia. The four 
seasons, Richmond, Surrey, UK 2000.

4 L. Gumilow, Od Rusi do Rosji, PIW, Warszawa 1996, s. 50. 

egzystencji, natomiast drugi z nich był zdecydowanie okre-
sem walki, ekspansji, i później – kolonizacji. Ten drugi okres 
też możemy podzielić na wyraźnie różne etapy. Pierwszym 
był etap zdecydowanej militarnej i politycznej dominacji 
islamu, tj. od przekształcenia się mongolskiego ułusu Dżo-
cziego w tureckojęzyczne, muzułmańskie państwo Złotej 
Ordy.

Zapoczątkowało go panowanie Berke Chana w latach 
1257–1267, który przyjął islam wraz z najbliższym otocze-
niem z rąk mameluckiego sułtana Egiptu, Bajbarsa Końcem 
było wspomniane panowanie Özbeg Chana. Etapem drugim 
był etap stopniowej eliminacji muzułmańskiej dominacji, 
zapoczątkowany bitwą na Kulikowym Polu w roku 1380 aż 
do 1552,tj. do czasu zajęcia Chanatu Kazańskiego, później 
Chanatu Astrachańskiego i Syberyjskiego za panowania 
Iwana Groźnego. Już wtedy rodzi się powoli rosyjska myśl 
imperialna oraz ideologia walki z islamską cywilizacją, co 
utożsamia polityczny mit testamentu Piotra I i ideologia 
Trzeciego Rzymu, inspirująca walkę o zdobycie Konstan-
tynopola z rąk Turków. Będzie to wyznacznikiem rosyjskiej 
polityki i ekspansji w drugim etapie walki z islamem, tj. od 
panowania Iwana IV Groźnego do Piotra I. Etap następny 
to okres od panowania Katarzyny II do rewolucji 1917 roku. 
Do czasów Katarzyny II, jeszcze za Piotra I można mówić 
o równowadze politycznej i militarnej Rosji i islamu, ucie-
leśnianego pod względem politycznym w postaci Państwa 
Osmańskiego i Chanatu Krymskiego. 

Dopiero wiek XVIII przynosi zdecydowaną przewagę Ro-
sji, co znalazło swój wyraz w wojnie turecko-rosyjskiej, tzw. 
wojnie polskiej i klęsce militarnej i politycznej Turcji przy-
pieczętowanej traktatem pokojowym w Küczük–Kajnardży 
w roku 1773. Symbolicznym końcem „starego porządku” 
w relacjach Rosji i islamu była aneksja Chanatu Krymskiego 
w roku 1783. Od tego momentu możemy odliczać czas no-
woczesnej ekspansji rosyjskiego państwa w kierunku posia-
dłości islamskiej cywilizacji. Decyzja Katarzyny II o budowie 
twierdzy orenburskiej przesądza o jej kierunku. Będzie to 
Azja Centralna i Kaukaz. Oprócz wschodu drugim kierun-
kiem uderzenia Rosji będzie południe, posiadłości Turcji 
i Persji.

Można śmiało zaryzykować twierdzenie, że jedynym nie-
muzułmańskim odcinkiem ekspansji imperium rosyjskiego 
od XVI wieku będzie terytorium Rzeczypospolitej. Tu trze-
ba bowiem zaznaczyć, iż Chanat Syberyjski formalnie rów-
nież był muzułmańskim państwem, zaś Syberię zamieszki-
wały również zislamizowane ludy i plemiona, takie jak Ujgu-
rzy, Kazachowie, Tatarzy. Formalnie trybutarna zależność 
Rosji od islamu, tj. od Chanatu Krymskiego stanowiącego 
kontynuację Złotej Ordy trwała do końca XVII w., tj. do pa-
nowania Piotra I. Dopiero wtedy Rosja przestała płacić tzw. 
wychod, czyli trybut i formalnie skończyła się zależność od 
państwa tatarskiego. 

W pierwszej połowie XIV stulecia zaczął się w Złotej 
Ordzie proces hierarchizacji struktur muzułmańskiego du-
chowieństwa5. Wyróżnić wśród nich można było sejjidów 

5 W islamie nie ma duchowieństwa w rozumieniu chrześcijańskim jako 
grupy pośredników pomiędzy Bogiem a człowiekiem, kapłanów po-
siadających charyzmat sakramentu. W religii muzułmańskiej są to 
znawcy Koranu i prawa muzułmańskiego, uczeni teologowie i na-
uczyciele religii. Nie mniej przez wieki powstała warstwa społeczna, 

Selim Chazbijewicz

ISLAM A ROSJA I ZWIĄZEK SOWIECKI
(Zagadnienia wstępne)
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potomków Proroka Mahometa, kadich – sędziów, a także 
kadich – muftich – zwierzchników obszaru jurydycznego, 
szejchów – maszejchów (szejch-ül-islam) – zwierzchników 
struktury religijnej na danym obszarze, przewodników 
bractw mistycznych – sufi ch, których nazywano również 
szejchami lub pirami.6 Osobna i ważna rola w hierarchii du-
chowieństwa przypadła sędziom – kadim, którzy byli albo 
wybierani przez daną wspólnotę muzułmańską7 lub też byli 
wyznaczani przez władców i ich przedstawicieli. Sprawo-
wali oni władzę sądowniczą, sądząc na podstawie prawa 
muzułmańskiego – szariatu. Sprawowali także nadzór nad 
religijnymi fundacjami – wakufami, zasadami przestrzega-
nia norm religijnych, ortodoksji islamskiej, oraz moralności 
publicznej i prywatnej. Bardzo często kadi pełnił również 
funkcję administracyjnego zarządcy terytorium danego 
rejonu czy gminy, wspierał też i pomagał urzędników wy-
słanych do specjalnych poruczeń i zadań. Kadiowie w Złotej 
Ordzie często byli także członkami misji dyplomatycznych. 
W najważniejszych sprawach wyroki wydawał chan albo 
członkowie ówczesnej elity władzy. 

W XIV stuleciu na terytorium Złotej Ordy bardzo dobrze 
rozwijało się prawo muzułmańskie karne i cywilne – fi kh 
oraz teologia. W tym też czasie tworzony był system mu-
zułmańskiej oświaty który przetrwał aż do końca XIX wieku 
na Powołżu, a także w Emiracie Buchary, Chanatach Chi-
wy i Kokandu w Azji Środkowej. Centrum nauki szkolnej 
w lokalnej społeczności stanowiła medresa. Był to zakład 
naukowy, o którym już wspominałem w pierwszej części 
pracy, prowadzący nauczanie według reguł pamięciowego 
opanowania tekstu. Przedmiotem studiów, o czym też już 
pisałem, był Koran oraz jego komentarze jak też komenta-
rze do komentarzy. Ta muzułmańska scholastyka była obo-
wiązującą doktryną wykładni zasad religii i podstawą reli-
gijnej oświaty. Niższym zakładem naukowym, był mekteb. 
Był to odpowiednik szkoły podstawowej czy jak wcześniej 
nazywano szkoły powszechnej. W szkole tej uczeń uczył 
się czytania, pisania i rachunków orazpamięciowo opano-
wywał te fragmenty Koranu, które służyły codziennej mo-
dlitwie. Medresy sytuowano zawsze przy meczetach a te 
bardzo często w pobliżu grobu jakiegoś lokalnego świętego 
sufi ego będącego ośrodkiem pielgrzymek. 

Obok meczetu i medresy często były też szpitale i przy-
tułki dla biednych i chorych. Utrzymywane były ze wspo-
mnianych wakufów – fundacji religijnych, którymi według 
prawa muzułmańskiego były nieruchomości przynoszące 
dochód przeznaczany na pobożne cele. Przeważnie była 
to ziemia orna, ale też budynki, np. młyny, studnie, a na-
wet budynki mieszkalne. Medresy służyły przygotowaniu 
ulemów (l. poj. alim, l. mn. ulama), czyli uczonych teolo-
gów, których zadaniem było propagowanie zasad religii 
i prawowierności, religijnej i prawniczej wiedzy. W Złotej 
Ordzie w okresie XIV – XV wieku islam przeżywał swego 

którą można w sensie socjologicznym przyrównać do stanu kapłań-
skiego w chrześcijaństwie. Pojęcie „duchowieństwo muzułmańskie” 
jest więc nazwą umowną oznaczającą warstwę społeczną, jednakże 
nieposiadającą takich prerogatyw jak duchowieństwo chrześcijań-
skie, zwłaszcza w kościołach Katolickim i Prawosławnym. Na temat 
organizacji i funkcjonowania struktury administracji muzułmańskiej 
w Rosji: R.M. Muchametszin, Hanafi tskij mazhab w centralnoj Ros-
siji: istorija i sowriemiennost’ [w:] Wiestnik Moskowskogo Isłamskogo 
Uniwiersitieta, Moskowskij Isłamskij Uniwiersitiet, Nr 2, ijuń 2010, s. 
51–59; Jurij Arapow, Isłam w rosijskoj impierii, t. 1–2, Moskwa 2011.

6 Nazewnictwo to było dość umowne, ponieważ w języku arabskim sło-
wo szejch jest grzecznościowym tytułem, którym obdarza się według 
tradycji Proroka (Sunny) wszystkich mężczyzn po 40 roku życia ma-
jących jako taki prestiż społeczny, nawet w skali lokalnej. W zasadzie 
odpowiada angielskiemu sir lub staropolskiemu wasza miłość, wasza 
wielmożność, waszmość.

7 Wspólnota muzułmańska – (gmina) dżamaat – to wspólnota za-
mieszkała wokół danego meczetu i uczęszczająca do niego na piątko-
we wspólne modlitwy. 

rodzaju renesans po wcześniejszych ciężkich dla siebie 
czasach. Religia islamska zaczyna obejmować olbrzymie 
obszary Eurazji i setki tysięcy nowych wyznawców. Na 
obszarze Europy Środkowo-Wschodniej islam obejmował 
dużą część ludów turkijskich osiadłych tam we wczesnym 
średniowieczu.

Według Ibn Battuty, podróżnika arabskiego z XIV stule-
cia w stolicy Złotej Ordy Saraju było 13 wielkich meczetów, 
nie licząc małych, dzielnicowych lub dla poszczególnych 
ulic. Następował proces instytucjonalizacji islamu – jego 
kolejnym przejawem na całym terytorium Złotej Ordy, Po-
wołżu, Krymie, Chorezmie było pojawienie się sufi jskich 
zgromadzeń i ich siedzib zwanych – tekke, chanaka, riba’at. 
Te zgromadzenia, bractwa pełniły różne funkcje społecz-
ne i religijne, funkcję korporacji zawodowych, organizacji 
samopomocy, bractw mistycznych, a często organizacji 
politycznych a w niektórych przypadkach i militarnych, ry-
cerskich jak np. bractwo sanussijja w Afryce północnej czy 
też janczarzy w Turcji Osmańskiej. Rozprzestrzenione były 
w całej cywilizacji islamu. Propagowały indywidualny styl 
praktyki mistycznej często sprzeczny z ortodoksją islam-
ską. Sufi  wypracowywali własne rytuały w zależności od 
bractwa, posiadali własną, wewnętrzną hierarchię i struk-
turę. Cieszyli się dużym autorytetem wśród ludu, warstw 
niższych, rzemieślników, żołnierzy, służby. Mieli też własne 
siedziby, gdzie praktykowali swoje rytuały. Te siedziby też 
były najczęściej utrzymywane z wakufów. 

Ówczesna elita władzy Złotej Ordy wspierała rozwój isla-
mu zarówno w miastach, jak i na terytoriach wiejskich czy 
stepowych. Religijne szkolnictwo umieszczone przy me-
czetach utrzymywane z religijnych fundacji kształciło ty-
siące imamów, muezzinów, kadich, hafi zów, muftich, którzy 
z kolei przyczyniali się do ugruntowania religijnej tradycji 
islamu wśród mieszkańców państwa. Po rozpadzie Złotej 
Ordy, którego ostatni akt rozegrał się w roku 1502, system 
instytucji islamskich przetrwał. Przetrwał nawet po podbo-
ju tych ziem przez Rosję. Dopiero bolszewicy zaczęli z nim 
walczyć i niszczyć go, jednakże współcześnie zaczął się 
odradzać. Państwa tatarskie powstałe po rozpadzie Złotej 
Ordy, chanaty: Krymski, Kazański, Astrachański, Kasimow-
ski, Syberyjski oraz Orda Nogajska w stuleciach od XV- do 
XVI podtrzymywały ten system organizacji religii islamskiej 
bez zmian. Po podboju tych terytoriów przez Rosję rozpo-
częła się powolna, acz systematyczna chrystianizacja i ru-
syfi kacja. W XVII stuleciu przybrało to postać ustaw praw-
nych i dekretów jak choćby artykuły w Sobornom Ułożeniji 
z 1649 roku, które zabraniały ziemianom – muzułmanom na 
zatrudnianie i posiadanie służby chrześcijańskiej oraz pod 
karą śmierci zabraniały propagowania islamu. 

W tym samym czasie Tatarzy służyli w armii carów mo-
skiewskich, walcząc w jej szeregach na wszystkich wojnach 
toczonych w tym czasie przez Rosję. W roku 1682 ofi cjalnie 
włączono w skład państwa rosyjskiego Chanat Kasimowski. 
Po każdorazowym podboju tatarskiego państwa – cha-
natu miało też miejsce masowe wywłaszczanie ziemian 
tatarskich, muzułmanów co miało też na celu osłabienie 
ekonomiczne islamu w Rosji. Ziemię swoją szlachta tatar-
ska mogła zatrzymać po przejściu na prawosławie. System 
przymusowej chrystianizacji ludności dawnych tatarskich 
chanatów okrzepł i utrwalił się w latach 30. i 40. XVIII stu-
lecia za panowania Katarzyny I (1725–1727), Piotra II (1727–
1730), Anny I Iwanownej 1730–1740), Elżbiety I Piotrownej 
(1741–1762). W okresie panowania Elżbiety I Piotrownej 
w Kazaniu zorganizowano Biuro dla Nowo Ochrzczonych. 
Tylko w samym 1742 roku zniszczono i zburzono 418 mecze-
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tów w kazańskiej guberni8. Dopiero panowanie Katarzyny II 
przyniosło pewną ulgę dla prawnego i politycznego poło-
żenia ludności muzułmańskiej w Imperium Rosyjskim. Nie-
wątpliwie przyczynił się do tego masowy prawie udział Ta-
tarów i innych nadwołżańskich muzułmanów w powstaniu 
Pugaczowa. Szacuje się, że w powstaniu tym wzięło udział 
ponad 90 tys. muzułmanów9. Z kolei w latach 1735–1740 40 
tys. Tatarów i Baszkirów w rejonie Powołża podległo repre-
sjom religijnym. 

Masowy sprzeciw muzułmańskich Tatarów i Baszkirów 
zmusił rząd Katarzyny II do zmiany polityki i znacznej libe-
ralizacji w stosunku do poddanych wyznawców islamu. Pod 
koniec XVIII wieku przeżywał islam w Rosji nawet pewien 
renesans. Rozpoczęło się na nowo budowanie meczetów 
i medres, władze zaczęły zezwalać na szkolenie duchowień-
stwa muzułmańskiego zarówno w granicach ówczesnego 
państwa rosyjskiego, jak i tradycyjnie w muzułmańskich 
zakładach naukowych Buchary. Także na terytorium Rosji 
powstały wówczas islamskie zakłady naukowe – medre-
sy, które zyskały sławę w całym ówczesnym świecie mu-
zułmańskim, stając się ośrodkami teologii, nauki, kultury 
i literatury islamskiej wśród Tatarów, Baszkirów i innych 
muzułmańskich narodów Rosji. Były to takie medresy jak: 
Husainija w Orenburgu, Muhammadijja w Kazaniu, Galija 
w Ufi e, a także medresy w Izh Bobya, Troicku, Kargali i in. 
Również władze rosyjskie zezwoliły na druk egzemplarzy 
Koranu oraz religijnej, islamskiej literatury. Pierwszy wy-
drukowany egzemplarz Koranu nie tylko wśród rosyjskich 
muzułmanów, ale i na całym świecie muzułmańskim opuścił 
drukarnię w Petersburgu w 1787 roku10. W roku 1800 prze-
kazano z Petersburga do Kazania czcionki typografi czne 
w alfabecie arabskim. W Kazaniu powstała „azjatycka typo-
grafi a”, która zatrudniała Tatarów. Pierwszymi drukarzami 
tatarskimi byli Gabdelaziz Toktamysz uły Buraszew, Gali 
Rachmatullin i Chamzja Mamyszew. W sierpniu 1803 roku 
kazańską drukarnię opuściły pierwsze drukowane egzem-
plarze Koranu. 

Publikacje Koranu przez kazańską drukarnię tatarską na-
zywane były w świecie ówczesnych muzułmanów „Kazań-
skimi Koranami” (Kazan basmasy). Cenione były ze wzglę-
du na sposób drukowania uwzględniający arabskie znaki 
diakrytyczne oznaczające samogłoski i druk liter arabskich 
w całości tuż obok siebie, co umożliwiało i znacznie uła-
twiało lekturę tej świętej księgi przez niearabskich muzuł-
manów. Tymi egzemplarzami również chętnie posługiwali 
się polsko- litewscy muzułmanie Tatarzy. W drugiej połowie 
XIX wieku w tatarskich drukarniach w Kazaniu wydrukowa-
no 3300 tytułów, w liczbie ponad 26 milionów egzempla-
rzy. W samym tylko 1913 roku opublikowano w kazańskich 
drukarniach 267 książek w języku tatarskim o łącznym na-
kładzie nieco ponad milion egzemplarzy11. Muzułmańska 
organizacja religijna skupiona wokół meczetów odgrywała 
bardzo ważną rolę społeczną i kulturową, a także duchową 
w życiu tatarskiej wspólnoty etnicznej po upadku własnej 
państwowości. W okresie XIX stulecia zbudowano wiele 
mektebów (szkół elementarnych), meczetów i medres peł-
niących rolę kulturo- i narodowotwórczą. 

Ważną bardzo sprawą była wspomniana już reforma 
szkolnictwa tatarskiego, wprowadzająca do tradycyjnych 
religijnych medres języki zachodnioeuropejskie oraz język 
rosyjski, a także świeckie przedmioty ogólnokształcące. 
Pierwsza taka szkoła została otwarta w Kazaniu w roku 

8 R. Bukharev, Islam in Russia. The four seasons, Richmond 2000, s. 
300.

9 Jw., s. 301.
10 K. Abljazow, op. cit., s. 300.
11 Ravil Bukharaev, op. cit., s. 311.

188512. Kolejnym wyzwaniem dla muzułmańskiej społecz-
ności nadwołżańskich Tatarów było formowanie się w po-
łowie XIX stulecia nowego, kapitalistycznego sposobu 
gospodarki. Dawne, feudalne struktury odchodziły w prze-
szłość. Razem z kapitalizmem zaczęła powstawać warstwa 
muzułmańskiej inteligencji, ludzi wolnych zawodów, którzy 
na grunt Powołża zaczęli przeszczepiać nowe idee. Były to: 
panislamizm, dżadidyzm i panturkizm. W okresie XIX stule-
cia, a także we wcześniejszych stuleciach systematycznie 
następowała rywalizacja pomiędzy zorganizowaną Cerkwią 
Prawosławną, której struktura miała oparcie w aparacie 
ówczesnego państwa rosyjskiego a często nieformalną or-
ganizacją islamu, bez oparcia w jakiejkolwiek zorganizowa-
nej państwowej strukturze a mającej wyłącznie zaplecze 
w postaci lokalnej ludności i jej biernego oporu. W wiekach 
XVI–XVIII opór ten z biernego przekształcał się w czynny. 
Wybuchały opisane już wcześniej powstania i bunty ludno-
ści tatarskiej i innej muzułmańskiej oraz niemuzułmańskiej. 

Dużą rolę pod koniec XIX i na początku XX stulecia od-
grywały relacje i kontakty pomiędzy Tatarami nadwołżań-
skimi a Turcją Osmańską, o czym już wspominałem w związ-
ku z działalnością ideologiczną Jusufa Akčury i tatarskiej 
inteligencji w XX stuleciu. Pod koniec XIX wieku u muzuł-
manów tatarskich Powołża zaczęła pojawiać się etniczna 
i religijna samoświadomość i samoidentyfi kacja. Nowocze-
sny naród tatarski rozpoczął na przełomie XIX i XX wieku 
swoją egzystencję. Jednocześnie rozpoczęła się przyspie-
szona europeizacja tradycyjnego tatarskiego społeczeń-
stwa, w czym dużą rolę odegrał pośredniczący jako narzę-
dzie – język rosyjski. Jednocześnie tożsamość tatarska była 
silnie związana z językiem narodowym, a także tradycją 
kultury religijnej. W wypadku wąskiej grupy tatarskich inte-
lektualistów, dużą rolę, podobnie jak na początku XX wieku 
w Turcji Osmańskiej, odegrała znajomość języków zachod-
nioeuropejskich oraz bezpośredni kontakt z cywilizacją Za-
chodu. To stanowiło, że Tatarzy nadwołżańscy, podobnie 
jak i Tatarzy krymscy byli na początku XX stulecia swego 
rodzaju „pasem transmisyjnym” przekazującym społecz-
ności rosyjskich muzułmanów ideologię i kulturę Europy 
zachodniej często bez rosyjskiego pośrednictwa. Okcyden-
talizm tatarskich elit politycznych i społecznych, a także 
w dużej mierze religijnych zadecydował o tak dużym dąże-
niu do autonomii politycznej i niepodległości po 1917 roku. 
To z kolei było przyczyną represji, jakiej podlegał naród ta-
tarski w okresie rządów bolszewików, zwłaszcza w okresie 
dyktatury Stalina od jej umocnienia, tj. od 1928 roku. 

W okresie pomiędzy 1917 a 1989 rokiem islam w Związ-
ku Sowieckim przechodził, podobnie jak i wszystkie inne 
religie różne, w sumie złe, koleje losu. Na samym począt-
ku swojego istnienia, w latach 1917–1920 władza bolsze-
wicka próbowała kokietować muzułmanów. Jeszcze przed 
bolszewickim zamachem stanu w październiku, zebrały 
się w maju 1917 roku faktyczne zjazdy przedstawicielskie 
Tatarów pod nazwą „muzułmańskich”. Na takim zjeździe 
w maju 1917 roku wybrano nowego muftiego Zarządu Du-
chownego Muzułmanów Rosji Wewnętrznej i Syberii Galim-
dżana Barudi (Galijewa).13 Już natomiast w roku 1923 ukazał 
się dekret o rejestracji religijnych wspólnot pod kontrolą 
NKWD. W roku 1925 w Związku Sowieckim zorganizowano 
„Związek Wojujących Bezbożników”, będący swego rodzaju 
ateistyczną bojówką. Rozpoczęła się społeczno-polityczna 
kampania masowej ateizacji ludności ZSRS. Na terytorium 
Tatarstanu z 2223 meczetów funkcjonujących w 1917 roku 
ocalało 980. W Baszkirii z 2085 meczetów funkcjonujących 
w 1917 roku w 1934 zostało 924 zaś w 1944 tylko 12. 

12 Ravil Bukharaev, op. cit., s. 311–312.
13 K. Abljazow, op.cit., s. 303.
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Lata 1928–1938/1939, a więc okres utrwalenia i nasilenia 
stalinowskiej dyktatury i związanych z nią czystek i aresz-
towań na skalę masową był również okresem odgórnej, 
przymusowej ateizacji połączonej z fi zyczną likwidacją du-
chowieństwa wszelkich wyznań, w tym muzułmańskiego. 
Zlikwidowano również religijne szkolnictwo i wydawnic-
twa. Zamknięto świątynie, z których dużą część zburzono, 
resztę zamieniając na różnego rodzaju składy, magazyny, 
klub sportowe, muzea ateizmu albo budynki mieszkalne. 
Dopiero pierwszy okres wojny z III Rzeszą i poniesione do 
1942 roku klęski zmusiły Stalina do pewnej zmiany polityki 
religijnej zarówno wobec prawosławnej cerkwi, jak i muzuł-
manów. W roku 1942 zorganizowano zlikwidowany po 1918 
roku Zarząd Duchowny Muzułmanów Europejskiej części 
ZSRS i Syberii. Tego typu „zarządy duchowne” zorganizo-
wano również w Taszkiencie dla Azji Środkowej, północne-
go Kaukazu i Dagestanu w Machaczkale oraz w Baku dla 
Zakaukazia14. W roku 1945 niewielkiej starannie wyselekcjo-
nowanej grupie muzułmanów władze sowieckie pozwoliły 
na odbycie tradycyjnej pielgrzymki do Mekki. Ta względ-
na liberalizacja dotyczyła również ponownego otwar-
cia niektórych meczetów, ich ekonomicznego zaplecza 
łącznie z otwarciem kont bankowych itd. Nadal jednakże 
prowadzono „walkę z przeżytkami obyczajowymi”. Dzia-
łania władz poprzez posłusznych etnografów prowadziły 
do rozdzielenia zwyczajów „etnicznych” od „religijnych”. 
Jak twierdził Aleksander Bennigsen, wybitny sowietolog 
i znawca problematyki islamu w Rosji, różnica pomiędzy 
ludnością muzułmańską a rosyjską w Związku Sowieckim 
polegała przede wszystkim na chęci zachowania choćby 
niewielkiej części symboliki tradycji religijnej w życiu spo-
łecznym i prywatnym przez muzułmanów i całkowitym wy-
zbyciu się tradycyjnej wiary przodków przez Rosjan15. Dla-
tego walka „z przeżytkami obyczajowymi” miała sens i cel 
polityczny – całkowite podporządkowanie Tatarów poprzez 
ich wykorzenienie z tradycji. 

Dopiero w latach 80. wzrosła, na skutek osłabienia reżimu 
aktywność muzułmanów sowieckich. W roku 1980 wybrano 
na szefa DUMES (Duchownoje Uprawlienije Musul’man Jew-
ropiejskoj Czasti SSSR i Sibiri – Zarząd Duchowny Muzułma-
nów Europejskiej części ZSRS i Syberii) Tałgata Tadżuddina 
jako wielkiego muftiego. Funkcję tę sprawuje do dzisiaj. 
Tadżuddin był w tym okresie liderem grupy młodych muzuł-
mańskich duchownych na Powołżu, którzy w latach osiem-
dziesiątych zaczęli organizować muftiaty, przez co przyczy-
nili się do rozwoju organizacyjnego i duchowego odrodzenia 
islamu w Rosji. Na początku 1980 roku w całym Związku So-
wieckim funkcjonowało 1330 meczetów w tym w samej Ro-
syjskiej Federacyjnej Republice Sowieckiej tylko 9416. 

Wraz z procesem rozpadu Związku Sowieckiego postę-
pował proces odrodzenia islamu na terytorium sowieckim, 
który współgrał z ówczesną ideologią „głasnosti” i „pie-
riestrojki” głoszoną przez Michaiła Gorbaczowa. Dało to 
impuls do rozwoju islamu w krajach sowieckich Azji Środ-
kowej, a także na Powołżu. Jeszcze w okresie rządów M. 
Gorbaczowa rozpoczął się w Tatarskiej ASRS powrót do hi-
storycznych tradycji islamu. Na przykład w maju 1988 roku 
miała miejsce wszechzwiązkowa konferencja na temat roli 
islamu w historii Tatarów, a nawet w 1989 roku celebrowano 
1000-lecie islamu w Rosji. Religia muzułmańska zaczęła na 
powrót stanowić integralną część składową samoidenty-

14 Shireen T. Hunter with Jeff rey L. Thomas and Alexander Melikishvili, 
Islam in Russia. The politics of identity and security, New York 2004, 
s. 30; Abdulla Vakhabov, Muslims in the USSR, Moscow 1980, 24.

15 A. Benningsen, Ismaił Gasprinskij (Gasprały) I proischożdienije 
dżadidskogo dwiżenija w Rossiji [w:] Ismaił bey Gasprinskij. Rossija 
i Wostok, Kazań 1993, s. 88.

16 K. Ablajazow, op. cit., s. 304.

fi kacji narodowej Tatarów. Islam na Powołżu od początku 
współgrał z tamtejszymi turkijskimi tradycjami, zaś poprzez 
stulecia muzułmańscy uczeni w piśmie dostosowywali za-
łożenia hanafi ckiej szkoły prawno-religijnej sunnizmu do 
miejscowych warunków. Świadczy o tym inna niż u Arabów 
sytuacja kobiet w tatarskim społeczeństwie. Uczestniczyły 
one w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym, a tak-
że często walczyły w szeregach wojowników, ponosząc 
wszelkie trudy i niebezpieczeństwa. 

W średniowieczu w tatarskich państwach sfera etnokul-
turowa przenikała się i nakładała na sferę religijną. Te dwie 
sfery łączyła ówczesna elita społeczna łącząca samoidenty-
fi kację religijną z plemienną, co można uznać za pierwotną 
praetniczną samoidentyfi kację. W okresie od XVI do XIX 
stulecia, po podboju państw tatarskich przez Rosję nastą-
piła fala przymusowej chrystianizacji, deklasacji tatarskiej 
arystokracji i rusyfi kacji. Konsekwencją tego było ścisłe po-
łączenie religijnej i etnicznej samoidentyfi kacji. Pod koniec 
XIX i na początku XX stulecia znowu nastąpiło rozgrani-
czenie religijnej i narodowej samoidentyfi kacji. Aczkolwiek 
tożsamość religijna – muzułmańska była jedną ze składo-
wych identyfi kacji narodowej – tatarskiej. 

W ostatnim okresie, zwłaszcza w latach 90. i po roku 
2000 daje się zauważyć wzmożenie aktywności wahabitów 
na terenach Rosji, Ukrainy, w tym na Krymie i w Tatarsta-
nie, wśród nadwołżańskich Tatarów. Ośrodek skupiony wo-
kół muftiego Tałgata Tadżuddina w Ufi e w Baszkorstanie 
próbuje temu przeciwdziałać, podobnie jak władze Tatar-
stanu. Współcześnie w Tatarstanie istnieje 985 muzułmań-
skich organizacji religijnych17 reprezentujących różne opcje 
islamu, od skrajnie fundamentalistycznych, wahhabickich 
aż po liberalne, które optują za euroislamem, doktryną gło-
szącą konieczność dostosowania zasad islamu do wymagań 
współczesnej, europejskiej cywilizacji. Oprócz ruchu wah-
habickiego daje się również zauważyć powstanie ruchu mu-
zułmańskiej konserwatywnej ortodoksji ściśle związanego 
z tatarskim nacjonalizmem. Ważną rolę w ukonstytuowaniu 
na powrót miasta Kazania jako jednego z najważniejszych, 
historycznych centrów islamu na ziemiach rosyjskich miało 
i ma funkcjonowanie historycznych meczetów, będących 
widomym symbolem dawnej tradycji kultury materialnej is-
lamu. Trzy z nich sięgają swoją historią końca XVIII stulecia. 
Są to: Meczet Mardżaniego budowany w latach 1766–1770, 
Meczet Apanajewski w latach 1768–1771, Meczet Galijewa 
1798–1801. Kolejne trzy sięgają swoją historią początku XIX, 
są to: Meczet Iske Tasz 1801–1802, Meczet Błękitny 1815–
1819 i Meczet Burnajewa 1826–1828. To tylko część zabyt-
kowych świątyń Kazania. Poza miastem znajdują się zabyt-
ki kultury materialnej – pomniki architektury sięgające do 
epoki Kaganatu Wielkiego Bułgaru18. 

Po roku 2014, kiedy Rosja zajęła Krym, tamtejsza mu-
zułmańska organizacja została włączona jako kolejna te-
rytorialna struktura – muftiat w ramach scentralizowanej 
organizacji rosyjskich muzułmanów. Obecnie islam cieszy 
się w Rosji względnym poparciem państwa o ile jego działa-
cze i wierni nie przekraczają ustalonych granic politycznych 
zachowań. Rola polityczna i społeczna islamu we współcze-
snej Rosji pod rządami W. Putina stanowi jednak temat na 
osobny artykuł, a nawet książkę. 

Selim Chazbijewicz 

17 Shireen T. Hunter, Islam in Russia. The politics of identity and security, 
New York 2004, s. 51.

18 18 Swietłana Czerwonnaja, Iskustwo Tatarii, Moskwa 1987.
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Daniel St. Çaxarxan Czachorowski

ROSYJSKIE PRZEKŁADY KORANU (1)
Historia tłumaczeń Świętej Księgi islamu w Rosji rozpoczy-
na się wraz z swoistą erą oświecenia za panowania Piotra I. 
Choć istniała już orientalistyka, a kontakty z muzułmanami, 
handlowe oraz wojenne, trwały od wielu stuleci, to nie było 
jednak szerszego zainteresowania treścią 
Koranu czy też chęci zrozumienia arab-
skiej kultury. Wierni mieli swój oryginalny 
tekst, badacze i amatorzy mogli korzy-
stać z tłumaczeń francuskich lub angiel-
skich. Przeskok do epoki nowoczesnego 
państwa, w tym dyplomacji i nauki, zmie-
nił jednak postrzeganie spraw Wschodu 
i wywołał co najmniej próby sięgnięcia do 
ich źródeł. 

W poniższym szkicu można wyod-
rębnić kilka głównych etapów rozwoju 
nowożytnej nauki w Rosji i odpowiednio 
wpisujących się w nie przekładów Kora-
nu. Pierwszy etap, od okresu panowania 
Piotra I, to prace badaczy-amatorów, czas 
kształtowania się podstaw dla następne-
go – powstawania i centralizacji ośrod-
ków akademickich (wiek XIX). Następnie 
do głosu doszły kolejne już pokolenia 
wykształconych naukowców ery przedre-
wolucyjnej, z których doświadczeń korzy-
stali ich uczniowie u zmierzchu istnienia 
ZSRR. W etapie końcowym, po roku 1991, nowa wolnoryn-
kowa gospodarka pozwala wydawać książki każdemu, nie-
rzadko bez żadnego nadzoru naukowego, artystycznego, 
a nawet religijnego (chociaż ostatni pojawiają się tu pewne 
obostrzenia). Nie uwzględnione zostały publikowane w Ro-
sji literackie przekłady fragmentów Koranu i wydawnictwa 
w innych językach.

Jednym z pierwszych najpopularniejszych przekładów 
Koranu wydaje się być „L’Alcoran de Mahomet” pióra dy-
plomaty i orientalisty André Du Ryera1, tłumaczony bezpo-
średnio z języka arabskiego, opublikowany w Paryżu w roku 
1647. Skorzystał z niego dyplomata, lekarz i poliglota Piotr 
Postnikow2 (1666–1703), który z rozkazu cara Piotra I prze-
tłumaczył Koran na język rosyjski pod tytułem „Alkoran 
o Mahomecie albo Prawo Tureckie”. Wybór źródła wszakże, 
przy najprawdopodobniej słabej znajomości języka francu-
skiego, znacznie osłabił jego wartość3. 

Tłumaczenie Postnikowa pierwszej sury Koranu:

W imię BOGA, Szczodrego i Miłościwego, i niech chwa-
ła będzie bogu szczodremu i miłościwemu, królowi dnia 
sądu ostatecznego, bo do Ciebie się modlimy i Ciebie pro-
simy o wspomożenie, nastaw nas na drogę prawdziwą, 
na której błogosławisz tych, na których nie jesteś gniew-
ny, tak byśmy i my byli wolni od Twojego gniewu.

Z tego też okresie pochodzi zachowany w rękopisie tekst 
nieznanego autorstwa, oparty również na tłumaczeniu Du 
Ryera, zatytułowany „Alkoran lub prawo mahometańskie. 
Przełożony z arabskiego na francuski przez pana Du Ryer”. 
Znajduje się w nim zaledwie 20 sur Koranu, jednakże spe-

1 Du Ryer, André, L’Alcoran de Mahomet, Paris 1647.
2 Густерин П., Первый переводчик и первое издание Корана на рус-

ском языке, Исламоведение № 1, 2011.
3 Густерин П., Русскоязычная коранистика досоветского периода. 

Вопросы истории № 5, 2015.

cjaliści uznają je za znacznie dokładniejsze4 niż tłumaczenia 
Postnikowa.

Kolejny przekład pojawił się dopiero w roku 1790, za 
panowania carycy Katarzyny II. Jego autorem był Michaił 

Wieriowkin (1732–1795), zawodowy tłu-
macz przy gabinecie carskim, ale także 
poeta, prozaik i uczony. Był tłumaczem 
m.in. francuskich i niemieckich prac o te-
matyce morskiej, prac porównawczych 
rosyjskiego, francuskiego, niemieckiego 
i łacińskiego przekładu Biblii. Zajmował 
się ponadto zagadnieniami gospodarki 
rolnej oraz islamem5. Otwarcie krytyko-
wał stronniczość europejskich orientali-
stów wobec islamu, mówiąc, że: „[...] nie 
zasługiwali na szacunek, gdyż wszystko, 
co piszą mocno jest pomieszane z bajkami 
i legendami”6. Podstawą jego tłumacze-
nia jest również praca André Du Ryera, 
ale osiągnął lepszy rezultat niż jego po-
przednicy. Używał np. określeń starocer-
kiewno-słowiańskich, co uczyniło jego 
dzieło bardziej zrozumiałym i literacko 
wartościowszym. To jego przekład na-
tchnął Aleksandra Puszkina do poetyckie-
go przetłumaczenie fragmentów 23 sur 
Koranu w roku 1824, a przez to wpłynął 

pośrednio na zainteresowanie Orientem takich twórców, jak 
Piotr Czaadajew, Lew Tołstoj czy Władimir Sołowiow7.

Przekład początku sury 14:

Jam jest Bóg miłosierny. Posyłam tobie, Mahomecie, swą 
księgę, niech powiedzie naród od ćmy ku światłu […]

W roku 1792, w Imperatorskiej Akademii Nauk w Sankt 
Petersburgu wydrukowano „Alkoran Mahometowy” autor-
stwa Aleksieja Kołmakowa8 (zm. 1804) – tłumacza Kolegium 
Admiralicji, specjalizującego się w materiałach o charakte-
rze technicznym, niemającego wszakże związku z orientali-
styką. Korzystał on z angielskiego przekładu z języka arab-
skiego (z dodaniem do każdej sury uwag wyjaśniających 
i historycznych, opartych na badaniach włoskiego arabisty, 
Ludovico Marracciego9) George’a Sale’a (1697–1736). 

Tłumaczenie początku drugiej sury:

W imię Boga Najmiłościwszego. A. L. M. W księdze tej nie 
ma ani jednej wątpliwości; ona jest przewodnikiem dla 

4 Ивантеев A., Худяков П., Священная книга мусульман на русском 
языке. В 2016 году мы отметим 300-летие выхода в свет книги «Ал-
коран о Магомете, или Закон турецкий», Независимая газета-Рели-
гия, 22.12.1999.

5 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 
доп.), СПб., 1890-1907.

6 Густерин П., Русскоязычная коранистика досоветского периода. Во-
просы истории № 5, 2015.

7 Журавский A.B., Образ ислама в европейском сознании (Новое вре-
мя), Христианство и ислам: социокультурные проблемы диалога, 
Главная редакция восточной литературы «НАУКА», 1990.

8 Ал-Коран Магомедов, переведенный с арабского на английский с 
приобщением к каждой главе на все темные места изъяснитель-
ных исторических примечаний, выбранных из самых достовер-
нейших историков и арабских толкователей Ал-Корана Георги-
ем Сейлем и с присовокуплением обстоятельного и подробного 
описания жизни лжепророка Магомета, сочинённого славным 
доктором Придо. С английского на российский перевел Алексей 
Колмаков, Ч. 1-2, Санкт-Петербург, 1792.

9 Резван E., Коран Екатерины, Журнал «60 параллель», Государст-
во, культура и религия № 4 (27), 2007.

Ignacy Julian Kraczkowski, autor być może 
najpopularniejszego przekładu Koranu 

na język rosyjski.
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pobożnych i wiernych w tajniki wiary, przestrzegających 
czasu modlitw i rozdającym jałmużnę od nas darowane-
go […]

Dopiero ponad pół wieku później, w roku 1859, ukazała 
się „Pełna konkordancja Koranu lub 
klucz do wszystkich słów i wyrażeń 
jego tekstów dla badań religijnych, 
prawniczych, historycznych i lite-
rackich początków tej księgi” Mirzy 
Aleksandra Kazem-Beka (1802–
1870)10, który dokonał tłumaczenia 
z języka oryginału. Kazem-Bek to 
postać niezwykle ważna dla po-
wstania i rozwoju rosyjskiej orienta-
listyki, człowiek olbrzymiej wiedzy 
i talentów, pierwszy dziekan Wy-
działu Języków Wschodnich Uniwer-
sytetu w Sankt Petersburgu, autor 
monumentalnych dzieł, takich jak: 
„Gramatyka języka turko-tatarskie-
go”, „Historia chanów krymskich”, 
„Historia islamu” i wielu innych11. 
Niestety, jedynym śladem jego tłu-
maczenia Koranu jest przypis w ro-
syjskim wydaniu „Słownika Encyklo-
pedycznego Brockhausa-Efrona”: 
W 1859 r. Koran przetłumaczył prof. 
Kazem-Bek.

W roku 1864 K. Nikołajew sięgnął 
po tekst francuski Wojciecha Albi-
na Kazimirskiego de Bibersteina12. 
Jego „Koran Mahometa” nie wnosił 
nic nowego, jednak był wielokrotnie wznawiany (1865, 1876, 
1880, 1901, 1998 – reprint wydania z 1876) i to zapewniło mu 
sporą popularność13. Nic zgoła też nie wiadomo o samym 
autorze.

Przekład początku sury 27:

W imię Boga Miłościwego 
i Miłosiernego. Ta. Sad. Ta-
kie są znaki księgi oczywi-
stej. One są drogą i dobrą 
wieścią dla wiernych. Dla 
tych, którzy przestrzegają 
modlitwy, dają jałmużnę 
i szczerze wierzą w życie 
przyszłe […]

Dosyć nieoczekiwanie 
autorem pierwszej translacji 
Koranu bezpośrednio z języ-
ka arabskiego okazał się za-
wodowy wojskowy, generał 
Dymitr Bogusławski (1826–
1893). Będąc już u szczytu 
wojennej kariery, wstąpił na 
Wydział Języków Wschod-

10 Казем-Бег, мирза А., Полный конкорданс Корана или ключ ко всем 
словам и выражениям его текстов, для руководства к исследо-
ванию религиозных, юридических, исторических и литературных 
начал сей книги, СПб. 1859. 

11 Kazembek Aleksandr (Muhammed-Ali), orientalista rosyjski, z pocho-
dzenia Pers, Ilustrowana encyklopedja Trzaski, Everta i Michalskiego: 
z wieloma mapami, tablicami i ilustracjami w tekście, Trzaska, Evert 
i Michalski, 1927, s. 894.

12 Le Koran, traduction nouvelle faite sur le texte arabe, par M. Kasimir-
ski, interprète de la légation française en Perse, 1840, 1841, 1844, 
Paris.

13 Коран Магомеда. Пер. с араб. на фр. А. Биберштейна-Казимирско-
го. Пер. с фр. К. Николаева. М., 1864, 1865, 1876, 1880, 1901.

nich Uniwersytetu w Petersburgu jako wolny słuchacz 
i ukończył studia eksternistycznie. Przez wiele lat pracował 
jako ofi cjalny tłumacz rosyjski, m. in. w Turcji i Chinach14. 
W roku 1871, będąc członkiem konsulatu w Konstantynopo-

lu, nie tylko przetłumaczył Koran 
z arabskiego, ale dodał również ro-
syjskie objaśnienia do tekstu15. Bo-
gusławski krytykował nieścisłości 
komentarzy Nikołajewa i sporządził 
własne, oparte wyłącznie o źródła 
muzułmańskie, głównie pracę Isma-
iła Farruha pt. „Tafsir Al-Mawakib”16. 
Generał nigdy ponoć nie zabiegał 
o publikację swego dzieła, a Peters-
burska Akademia Nauk, do której 
zwróciła się wdowa po nim, pracę 
oceniła wysoko, jednak odmówiła 
druku. Ukazała się dopiero w roku 
1995, nakładem wydawnictwa Wo-
stocznaja Litieratura17.

Przekład ajatu 28 sury 7:

Popełniając czyn haniebny, mó-
wią: znaleźliśmy ojców naszych 
tak postępujących, Bóg nam to 
przykazał. Powiedz im: Bóg nie 
przykazywał czynić rzeczy hanieb-
nych; czyż możecie mówić o Bogu 
to, czego nie wiecie?

Wreszcie w roku 1878 opubli-
kowano pierwsze rosyjskie tłuma-
czenie Koranu z języka arabskiego 
pod tytułem: „Koran, księga prawo-

dawcza wiary mohametańskiej”, wykonane przez profesora 
Kazańskiego Seminarium Duchownego, Gordija Sabłukowa 
(1804–1880)18, duchownego, historyka, orientalisty, numi-

zmatyka i archeologa, auto-
ra wielu prac, poświęconych 
tematyce islamu, Koranowi 
oraz historii Turków19. Prze-
kład, choć krytykowany 
za nadmierną dosłowność 
i archaizację, doczekał się 
co najmniej pięciu wydań 
w Rosji (1896, 1907, 1990, 
dwukrotnie w 1991) oraz kil-
ku w Egipcie. W roku 1879 
ukazał się niejako tom dru-
gi, a mianowicie „Dodatek 
do tłumaczenia Koranu” 
(komentarze do tekstów), 
a w późniejszym czasie trak-
taty: „Świadectwa o Koranie 
– księdze prawodawczej wia-
ry mahometańskiej” (Kazań 
1884) i „Porównanie maho-
metańskiego uczenia o imio-
nach Bożych z chrześcijań-

14 Басханов М. К. Русские военные востоковеды: Биобиблиографиче-
ский справочник, М., 2005, С. 37-38.

15 Густерин П. Русскоязычная коранистика досоветского периода // 
Вопросы истории № 5, 2015, С. 161.

16 Смирнов Н.А. Очерки истории изучения ислама в СССР, М., 1954.
17 Густерин П.В. Коран как объект изучения, Саарбрюккен, 2014, С. 

35, 54-57. 
18 Koran, tłum. Gordij Sabłukow, Kazań 1878.
19 «Из истории казанского востоковедения середины – второй по-

ловины XIX в.: Гордий Семенович Саблуков – тюрколог и исламо-
вед», Р.М.Валеев, Казань, 1993.

Okładka jednego z wydań Koranu w tłumaczeniu 
I.J. Kraczkowskiego.

Mogiła Teodora Szumowskiego, ucznia I.J. Kraczkowskiego, orientalisty 
i arabisty, tłumacza Koranu.
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skim o nich uczeniem” (1873), co daje najpełniejsze do tego 
czasu opracowanie koraniczne.

Przekład pierwszej sury:

W imię Boga, Miłościwego, Miłosiernego. Sława Bogu, 
Panu światów, miłościwemu, miłosiernemu, dzierżącym 
w swojej woli dzień sądu! Tobie się pokłaniamy i u Ciebie 
o pomoc prosimy: wiedź nas drogą prostą, drogą tych, 
któryś obdarzył łaskami, a nie tych, którzy pod Twym 
gniewem i nie tych, którzy błądzą.

Jednym z najpopularniejszych 
współczesnych przekładów jest 
„Koran. Tłumaczenie i komentarze” 
(według wielu ocen również najlep-
szym) wileńskiego akademika Igna-
cego J. Kraczkowskiego (1883–1951), 
wydany dopiero w roku 196320. Uwa-
ża się, że początkowo (od 1915 r.) 
powstawał we fragmentach, przygo-
towywanych na wykłady na Uniwer-
sytecie Petersburskim, gdzie Kracz-
kowski był docentem, a później 
profesorem. Wraz z powiększeniem 
się objętości tekstu, zmieniła się też 
idea pracy, zmierzająca ku publika-
cji całościowej, skierowanej raczej 
do świata nauki: literaturoznawców, 
arabistów, historyków etc. Główne 
prace tłumaczeniowe trwały w latach 
1921–1930, jednak I.J. Kraczkowski do-
pisywał i zmieniał materiał do końca 
swego życia21. Jego uczeń, Teodor Szu-
mowski, sam będący autorem kolejne-
go przekładu Koranu, wskazuje na licz-
ne pomyłki w tekście, jednak rosyjscy 
akademicy i naukowcy wysoko cenią tę 
pracę. Kraczkowski próbował stworzyć 
tłumaczenie możliwie najlepsze pod 
wieloma względami: fi lologicznym, ak-
sjologicznym, literackim itd. Niedokoń-
czenie dzieła spowodowało wszakże 
znaczne rozbieżności w jej ocenach22. 
Niemniej tłumaczenie doczekało się 
blisko dwudziestu wydań (w r. 1990 aż 
dziewięciu!), m.in. w roku 1979 opubli-
kowane zostało nawet przez Chalidze 
Publications w Nowym Jorku.

Przekład początku trzeciej sury:

W imię Allaha miłościwego, miłosier-
nego! Alm. Allah – nie ma bóstwa, 
oprócz Niego – żyjący, istniejący! 
Zesłał On tobie pismo w prawdzie, 
potwierdzającej prawdziwość tego, 
co zesłane od Niego. I zesłał On Torę 
i Ewangelię, wcześniej za przewodnic-
two dla ludzi i zesłał Rozróżnienie.

Pod koniec XX wieku pojawiły się dwa wydania poetyc-
kich tłumaczeń Księgi: w roku 1993 „Koran. Przekład zna-
czeń” Iman Walerii Porochowej23 i w roku 1995 „Koran. Święta 
Księga muzułmanów” ucznia I.J. Kraczkowskiego – Teodora 

20 Коран. Перевод и комментарии И. Ю. Крачковского, М. 1963.
21 Предисловие. Коран: Священная книга мусульман. Пер. с араб. и 

предисл. Т. А. Шумовского., Терра 1995.
22 Резван Е.А. Коран и его мир, СПб.: Петербургское Востоковедение, 

2001.
23 Коран. Перевод смыслов и комментарии Валерии Пороховой, М., 

1991.

Szumowskiego24. W. Porochowa (rocznik 1940) jest pedago-
giem, tłumaczem z angielskiego, akademikiem; w roku 1981 
przyjęła prawosławie, ale już w 1985 nawróciła się na islam25 

i przyjęła imię Iman. Wtedy też rozpoczęła pracę nad tłuma-
czeniem Koranu z języka angielskiego. Zarzuca się jej niezna-
jomość języka arabskiego, słabą znajomość stylistyki rosyj-
skiej, nieskładne rymy i rytmikę, pomyłki w komentarzach, 
nieznajomość epoki powstania Księgi i kultury arabskiej, 
stylizację prawosławno-chrześcijańską itd.26 Jednak przekład 

Iman W. Porochowej wydany został 
aż dwunastokrotnie, uzyskał też cer-
tyfi kat Akademii Studiów Islamskich 
Uniwersytetu Al-Azhar w Kairze i np. 
w roku 1997 ukazał się jako wakuf 
sumptem Fundacji Zajida ben Sułta-
na Al-Nahajjana w Abu Dabi27.

Przekład sury pierwszej:

W imię Allaha, Najmiłościwszego, 
Miłosiernego! Chwała Allahowi, 
Panu światów! Najmiłościwszy 
i miłosierny On Jeden, Dnia Sądu 
Jedyny On Władca. Tylko przed 
Tobą kolana zginamy i tylko do 
Ciebie o pomoc się zwracamy: 
„Prowadź nas ścieżką prostą, któ-
rą wybrałeś dla tych, którzy łaską 
Twą obdarowani, uchroń nas od 

ścieżki tych, którzy Cię rozgniewali 
i tych, którzy w niewierze błądzą”.

Teodor Szumowski (1913–2012), 
Polak z Żytomierza, był lingwistą, 
orientalistą, arabistą, akademikiem, 
uczniem Ignacego J. Kraczkowskiego, 
współpracownikiem Lwa Gumilowa. 
W swej pracy, rozpoczętej w roku 
1992, zamierzał połączyć w formie po-
etyckiej analizę naukową tekstu z tra-
dycjami kultury muzułmańskiej. Ponie-
kąd stanowi rozwiniętą kontynuację 
przekładu I.J. Kraczkowskiego, który 
częściowo krytykował – sam odszedł 
od słownikowej dokładności, próbując 
znaleźć złoty środek między gramaty-
ką a sednem Księgi28.

Przekład początku pierwszej sury :

W imię Miłosiernego, Miłościwego 
Boga! W imię Pana, Którego serce 
miłosierne, Którego miłości pragnie-
my, proś o nią gorliwie! Chwała Jemu, 
Władcy światów, Panu żywotów, Mi-
łosiernego serca ku swym stworze-
niom, Którego miłości pragniemy, 
o nią proś gorliwie!

Rok 1995 przyniósł też tłumaczenie 
Koranu z arabskiego prof. Magomeda-Nuriego Osmanowa 

24 Священный Коран. Поэтический перевод Т. Шумовский, Санкт-Пе-
тербург, 1995.

25 Силантьев Р.А. Ислам в современной России. Энциклопедия, М.: 
Алгоритм, 2008.

26 Прозоров С.М. Методологические подходы к переводу Корана на 
русский язык // Шигабутдин Марджани: наследие и современность. 
Материалы международной научной конференции, Казань: Инсти-
тут истории АН Татарстана, 2008, С. 73-76.

27 http://www.iman.tora.ru/ (dostęp 31.12.2016 r.).
28 Священный Коран. Поэтический перевод Т. Шумовский, Санкт-

Петербург 1995; Странствия слов / Т.А. Шумовский, СПб.: Протей, 
2004.

Iman Waleria Porochowa, rosyjska muzułmanka, autorka 
poetyckiego przekładu Świętej Księgi islamu.

Okładka jednego z licznych wydań Koranu 
w tłumaczeniu I.W. Porochowej.
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(1924–2015), orientalisty, fi lologa i islamoznawcy29. W oce-
nie recenzentów jest ono całkiem udaną próbą zachowania 
dokładności przekazu, będąc zarazem przystępnym języko-
wo dla czytelników30. Osmanow szeroko czerpał z tefsirów, 
sprawiając, że praca jest „przyjaźniejsza współczesnym mu-
zułmanom, ludziom, którzy nie znają arabskiego […]. Abso-
lutnie nie starał się przy tym jednak pokazać artystycznej 
strony Koranu”31. W roku 1999 wyszło drugie wydanie tłuma-
czenia Koranu M-N. Osmanowa.

Rosyjskie przekłady Koranu publikowane były ponadto 
poza granicami Rosji. W roku 1987 Ahmadijja wydała w Lon-

29 Коран / Пер. с араб. и коммент. М.-Н. Османова, М., 1995.
30 Шарипов У.З., Шарипова Р.М. Предисловие к новому переводу Кора-

на//Журнал Историческая психология и социология истории. Том 3, 
№ 1 / 2010. – С. 67-82

31 Людмила Жуковская Ученица академика И.Ю. Крачковского – Сов-
ременный перевод Корана для широкого читателя должен учиты-
вать тафсиры.//Центральная мечеть города Алматы, 11.05.10. (о 
Долининой А.А.)

dynie tłumaczenie tatarskiego poety z Kazania, Rawila Bu-
charajewa (1951–2012) od roku 1991 mieszkającego w Wiel-
kiej Brytanii32, a w roku 1997 wsparła druk tłumaczenia 
z języka angielskiego (z arabskiego na angielski przełożył 
Maulana Muhammad Ali), dokonanego przez nauczyciela 
języka rosyjskiego Aleksandra Sadeckiego, które ukazało 
się w Stanach Zjednoczonych. Nosi ono tytuł „Święty Koran. 
Wydanie dwujęzyczne”33.

W roku 1994 w Azerbejdżanie ukazał się rosyjski przekład 
Koranu autorstwa prof. Fazila Karaoğlu, który doczekał się 
kilku wydań, także w Turcji.

Daniel St. Çaxarxan Czachorowski 

32  http://www.e-vid.ru/index-m-192-p-63-article-22333.htm (dostęp: 
31.12.2016 r.).

33  http://www.bookvoed.ru/book?id=2643760 (dostęp: 31.12.2016 r.).

WSTĘP 
Güreş to walka, przede wszystkim walka za-
paśnicza, chociaż dla ludów turkijskich to 
coś więcej, niż tylko sport. To jeden z naj-
mocniej zakorzenionych elementów kultury 
i niezwykle ważny składnik tożsamości na-
rodowej. 

Niegdyś dla plemion koczowniczych od-
powiednie przygotowanie fi zyczne ozna-
czało być albo nie być w trudnych warun-
kach stepowych. Żeby pełnić dobrze rolę 
wojowników, koczownicy, nie tylko tur-
kijscy przecież, musieli być do tego odpo-
wiednio przygotowani. Pierwotny trening 
trudno określić nazwą sportu – były to ra-
czej ćwiczenia fi zyczne, zajęcia ruchowe. 
Niekiedy jednak ich skutki bywały poważ-
ne. Jak pisze Leszek Podhorodecki (o Mon-
gołach, ale najpewniej można to odnieść 
i do innych koczowników): 

Żyjąc pod stałą groźbą napadu sąsiednich koczowni-
ków, musiał [koczownik] uczyć się czujności, ciągłej 
gotowości do walki, ćwiczyć we władaniu bronią. Na-
wyk walki zdobywał też w zapasach, stanowiących od 
dawien dawna ulubiony sport [...]. Był to wówczas sport 
brutalny, bezwzględny, niczym prawie nieróżniący się 
od prawdziwej walki. Pojedynki kończyły się często 
trwałym kalectwem, a nawet śmiercią zapaśników. 

Przeprowadzane początkowo dla podniesienia i utrzyma-
nia sprawności militarnej, z biegiem czasu zapasy zaczęły 
się przekształcać w sport bezinteresowny, w którym ważne 
stało się współzawodnictwo i zwycięski wyczyn. Znane kie-
dyś wszystkim ludom turkijskim, od zawsze stanowiły waż-
ny element rozmaitych uroczystości, świąt religijnych oraz 
rodzinnych, takich jak ślub czy obrzezanie. W dzisiejszych 
czasach zwyczaj towarzyszenia ważnym wydarzeniom za-
nikł, ale same zapasy przetrwały lub odradza się tradycja 
organizowania ich – tym razem jako typowego widowiska 
sportowego, często stanowiącego istotną część kilkudnio-
wego festynu, na który przybywają tłumy widzów. 

Barbara Podolak

O ZAPASACH W ŚWIECIE TURKIJSKIM

RODZAJE ZAPASÓW TURKIJSKICH
Zapasy typu karakucak, kuşak, aba i şalvar różnią się głów-
nie ubiorem. W tych stylach walczono i nadal się walczy 
głównie w Azji Środkowej, na Powołżu, Na Krymie i w po-
łudniowej Syberii. Tylko w zapasach yağlı walczący smaru-
ją ciałą oliwą – ten typ zapasów popularny jest zwłaszcza 
w Republice Tureckiej.

Karakucak güreşi 
Zapasy te uważane są za najstarsze i najbardziej trady-

cyjne. Popularne w Turcji w kilku wilajetach, nadal lub kie-
dyś znane były od Syberii, przez Azję Środkową, po Krym 
i Kaukaz. Zawodnicy ubrani są w zielone spodnie do kolan, 
zwane pırpıt. W Turcji, na terenach, gdzie te zapasy są żywe, 
tradycja zapaśnicza karakucak wyklucza drugą, typu yağlı.

Zawodnicy walczący w tym stylu odnoszą sukcesy w za-
pasach na arenie międzynarodowej. Większość złotych me-
dali olimpijskich zdobytych przez tureckich sportowców na-
leży właśnie do zapaśników walczących w tym stylu. 

Kuşak güreşi 
Ten rodzaj zapasów charakteryzuje chwytanie przeciwni-

ka za zawiązany pas (kuşak ‘pas; ręcznik, tkanina, chusta’) 
po to, by podnieść go i rzucić na łopatki. Typ walki toczonej 

Zapaśnicy w charakterystycznych skórzanych spodniach z wybitym ćwiekami nazwiskiem 
zawodnika, nazwą jego miejscowości lub klubu sportowego.
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ZAPASY JAKO FORMA TEATRALNA
Zapoznając się z regułami i przebiegiem zawodów zapa-
śniczych trudno się oprzeć wrażeniu, że były one rodzajem 
przedstawienia wykorzystującego muzykę, ruch, taniec i sło-
wo. Przypomnijmy elementy tradycyjnej formy teatralnej:

a. scena;
b. słuchacz jako współtwórca widowiska;
c. prolog: do widzów zwraca się główny aktor (med-

dah, aszyk) – wygłasza formułę wstępną, prezentuje 
postaci, recytuje zwyczajowe formułki, zbiory za-
klęć, które stanowią początek opowieści;

d. scenariusz, czyli treść;
e. epilog;
f. formuła zakończeniowa.

Okazuje się, że wszystkie te ele-
menty odnajdujemy w zapasach:
a. scena to plac (er meydanı);
b. niegdyś każdy z widzów mógł 

stanąć do walki i stać się zapa-
śnikiem, dziś widzowie bardzo 
aktywnie dopingują zawodników;

c. prolog to uroczystości przed zawo-
dami. Prowadzący wygłasza for-
muły wstępne, recytuje tradycyjne 
zaklęcia i przedstawia zawodni-
ków. Zawodnicy w ramach prologu 
prezentują się w ceremonii zwanej 
peşrev, która jest rodzajem tańca;

d. treść to walka;
e. epilog to zakończenie walki 

i związany z tym rytuał; 
f. formuła zakończeniowa to ogło-

szenie zwycięzców i rozdanie na-
gród. 

Z formami teatralnymi zawsze łą-
czył się dydaktyzm. Poprzez relację 
mistrz – uczeń, poprzez pouczanie 
i dawanie wzorów do naśladowania 

dążono do kształtowania właściwych postaw. Dydaktyzm 
odnajdujemy także i dziś w zapasach. Mimo komercjalizacji 
kształtowanie właściwych postaw i reguły postępowania na-
dal są istotne. Uważa się, że w walkach zapaśniczych przeja-
wia się charakter walczących: dobrego zawodnika charakte-
ryzuje nie tylko siła, ale i zawziętość oraz spryt, a zapasy uczą 
męstwa, godności i szacunku do przeciwnika.

PODSTAWOWE RÓŻNICE MIĘDZY 
ZAPASAMI DAWNYMI A OBECNYMI

Miejsce. Obecnie na placu wytycza się czasem osobne 
„ogródki”, w którego ramach rozgrywane są walki. 

Okoliczności. Zwyczaj organizowania zapasów przy oka-
zji szczególnych uroczystości zanikł. Współcześnie walki 
zapaśnicze są często elementem większej całości (kilku-
dniowy festyn, z innymi zawodami sportowymi i występami 
artystycznymi).

Czas walki. Dziś coraz częściej stosuje się ograniczenia 
limitu czasowego.

Kategorie, dobór zawodników oraz sędziowie. Obecnie sę-
dziowie dobierają zawodników, ale na ogół nie – jak byśmy 
sądzili – według wagi, tylko biorąc pod uwagę ich wzrost 
i dotychczasowe dokonania. Jeśli wyznacza się kategorie, 
to według tych właśnie kryteriów. Każdą walkę obserwuje 
jeden sędzia.

Reguły. Spośród uczestników zawodów może zostać 
wyłonionych kilku mistrzów, jeśli walki odbywają się w po-
szczególnych kategoriach. 

przy pomocy pasów (często pięknie zdobionych) znany był 
Turkom od bardzo dawna. Nadal powszechny jest wśród Ta-
tarów, Baszkirów, w państwach Azji Środkowej, a w Anatolii 
w okolicach Eskişehir. 

Aba güreşi
Nazwa pochodzi od aba – niezapinanego kaftana, luźno 

wyłożonego na wierzch spodni. Kończące się poniżej pasa 
jego poły zawodnicy zawiązują na plecach w duży węzeł. 
Zawody aba nadal organizowane są w Turcji w wilajetach 
Gaziantep i Hatay. 

Şalvar güreşi 
W tym typie zapasów zawodnicy ubrani są w płócienne, 

długie do kolan spodnie şalvar. Tradycja tych zapasów żywa 
jest w Turcji w wilajecie Kahramanma-
raş.

Yağlı güreş
Ten najmłodszy typ zapasów najbar-

dziej znany jest w Republice Tureckiej. 
Inaczej, niż w pozostałych, walczący 
smarują tu ciała oliwą. Poza Anatolią, 
spotykany jest na terenach, które kie-
dyś obejmowało imperium osmańskie 
(Bałkany) oraz tam, gdzie emigracja 
turecka ma długą historię (np. Niemcy). 

TRADYCYJNE ZASADY 
TOWARZYSZĄCE 
ZAWODOM ZAPAŚNICZYM
Niektóre z poniższych, dawnych zasad 
obowiązują do dziś, inne zanikły lub 
zostały zmodyfi kowane (o czym dalej).

Miejsce. Czy towarzysząc uroczy-
stościom, czy jako zorganizowane 
zawody, zapasy zawsze odbywały się 
na otwartej przestrzeni, na wolnym 
powietrzu. Okrągły plac walk güreş 
alanı / er meydanı to najcześciej łąka 
lub stadion. Rozgrywki przeprowadzano bez ograniczenia 
przestrzeni dla jednej walki. Kilka lub kilkanaście par wal-
czyło jednocześnie na tym samym placu, dookoła którego 
(czasem na trybunach) gromadzili się widzowie. 

Okoliczności. Zawody zapaśnicze organizowano z okazji 
uroczystości rodzinnych (wesele, obrzezanie), środowisko-
wych, świąt. Z czasem zaczęto organizować je także specjal-
nie, zapraszając do udziału wybitnych zawodników. 

Czas walki. Pojedynki rozgrywano bez limitu czasowego. 
Kategorie, dobór zawodników oraz sędziowie. Dawniej 

(lub jeszcze dziś w bardziej tradycyjnych zawodach), na po-
czątku zawodów chętni sami dobierali się w pary, na zasa-
dzie „Kto chce walczyć ze mną?” 

Reguły. Zapasy mają tradycyjny porządek i obowiązują-
ce reguły. Ceremoniał rozpoczyna modlitwa, publiczności 
przedstawia się zawodników, a ci przed walką wykonują 
szereg tradycyjnych kroków i ruchów. Zawodom towarzyszy 
muzyka (zurna i bęben). Walka odbywa się w stylu wolnym, 
ale pozbawiona jest brutalności. Baczną uwagę zwraca się 
na niedozwolone chwyty, które od razu dyskwalifi kują za-
wodnika. Nie uznaje się remisów, każda kolejna walka toczy 
się do zwycięstwa któregoś z zawodników, który następnie, 
po krótkiej przerwie, staje do kolejnej potyczki. Gdy nie było 
podziału na kategorie, spośród uczestników zawodów wyła-
niano tylko jednego zwycięzcę. 

Osoba prowadząca zawody. Połączenie spikera i wodzi-
reja. Nie tylko recytuje zwyczajowe formułki i przedstawia 
zawodników, ale komentując przebieg walk, podgrzewa at-
mosferę, wykrzykuje nazwiska zwycięzców. 

Zarówno ciała zawodników, jak ich spodnie są obfi cie 
naoliwione.
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troczki do obwiązywania na łydce. Dzieci i zawodnicy nieza-
awansowani noszą spodnie zielone, z grubego materiału. 

Za spodnie chwyta się przeciwnika podczas walki. Za-
wodnicy bardzo o nie dbają i sprawdzają przed każdą po-
tyczką. Wiedzą, że najmniejsze zaniedbanie może się srogo 
zemścić. Zawodnik jest dumny ze swoich spodni, nie dziwi 
więc, że są one zwykle podpisane: na pasie z tyłu wybite 
jest metalowymi ćwiekami nazwisko walczącego, nazwa 
jego miejscowości lub klubu sportowego.

Oliwienie ciał. Używa się do tego mieszaniny oliwy 
z wodą. Przed każdą kolejną walką ciało jest dokładnie, wie-
lokrotnie oliwione i jednocześnie masowane. Zmniejsza to 
napięcie mięśni, podnosi ducha walki i wyzwala specyfi czny 
nastrój. Przede wszystkim jednak ciało staje się trudne do 
uchwycenia dla przeciwnika. Samo nacieranie też jest tra-

dycyjne: najpierw jedną, potem dru-
gą ręką smaruje się klatkę piersiową, 
barki i spodnie (wewnątrz i zewnątrz). 
Dzięki oliwieniu nie tylko ulega 
zmniejszeniu przyczepność ciała, ale 
i kurczą się spodnie. Lepiej przylegają 
wtedy do ciała. 

Podczas walk wokół placu stoją 
yağcılar ‘oliwiarze’ – gdy uznają, że 
jest taka potrzeba, leją na zawodnika 
dodatkową oliwę z metalowych po-
jemników.

Cazgır. Bez niego nie sposób so-
bie wyobrazić yağlı güreş. To osoba 
prowadząca zawody, narrator i po-
eta. Najpierw, po porannej modlitwie 
w meczecie wiedzie zawodników na 
plac. Tam przedstawia ich publiczno-
ści, głośno wykrzykując ich imiona 
oraz przypomina ich dotychczasowe 
dokonania. Robi to w charaktery-
styczny sposób, wykorzystując trady-
cyjne formułki, ale i wygłasza własne 
wierszowane teksty, szybko i głośno 
je wypowiadając. Niektóre z nich są 

stare, tradycyjne i prawie zawsze dokładnie powtarzane, np.

Witajcie, o mężni, zapraszamy na arenę.
Zaszczyt uczyniliście szmaragdowemu Kırkpınar.
W imię Boga!

Wciągnęliście kisbety na smukłe talie,
Recytowaliście i sławiliście Hazreti Pîra.
Z wierzbowej gałązki nie będzie drew,
Z okrutnej dziewczyny nie będzie [prawdziwej] kobiety,
Nie z każdej matki urodzony zostanie zapaśnikiem.

Inne zależą od tego, jak duży talent poetycki ma cazgır. 
Mają charakter przedstawiający, np.

Przybywa goniec ze Stambułu,
Pędzi, wzbijając słup dymu.
Mówią o nim: zapaśnik ............... (tu wstawia się imię)
Jeśli będzie rozważny, pokona i byka. 

Wreszcie niektóre wiersze czytane są zapaśnikom przed 
zawodami jako rodzaj rad, np.

Nie szczyć się nigdy siłą i mocą,
Trafi ą cię w bok lub głowę, ty w nic nie uderzysz. 
Uważaj dobrze na chwyty obejmujące tors,
Inaczej uwiężą cię na tym placu.
Zanieś modlitwy do swego mistrza i swego ojca,
Do końca doprowadź walkę, do której przystąpiłeś,
Doprowadź do rozkwitu niewyrosłe drzewo.

Kiedyś zapłatą za wygraną nie były pieniądze (i tak nadal 
jest tam, gdzie zapasy się odradzają). Jeszcze w latach 50. 
i 60. XX wieku zawodnicy często walczyli w zapasach yağlı 
na weselach, a zwycięzca w nagrodę dostawał barana lub 
cielę. Pieniądze pojawiły się później. 

INNE RÓŻNICE
Różnice w zapasach u ludów turkijskich wynikają z uwarun-
kowań geografi czno-historycznych. Do wschodniej części 
świata turkijskiego islam nie dotarł, a więc zawody rozpo-
czyna tam modlitwa buddyjska. Tuwińcy i Ałtajczycy ubrani 
są podobnie jak zapaśnicy mongolscy, czyli w krótkie, skó-
rzane spodnie, kaftany z długimi rękawami, ale nie zakrywa-
jące torsu i wysokie, skórzane buty. Nieco inaczej wygląda 
też ceremonia rozpoczynająca zawody i rozgrzewka zawod-
ników. Każdej walce przygląda się 
dwóch sędziów. 

YAĞLI GÜREŞ W TURCJI 
(KIRKPINAR)
Turcy swoje zapasy yağlı uważają za 
wyjątkowe, mówią o nich ata sporu-
muz ‘sport narodowy’. Cieszą się one 
niezmierą popularnością, zawody wy-
wołują zawsze mnóstwo emocji. Naj-
ważniejszy wyznacznik to smarowa-
nie ciała oliwą. Zwyczaj ten powstał 
najpewniej po zetknięciu się Turków 
z Persami – zapewne zapożyczyli to 
od nich, a nie bezpośrednio od Gre-
ków. Turcy twierdzą, że yağlı güreş są 
bliższe tradycyjnym walkom greko-ro-
mańskim, niż dzisiejsze ogólnoświato-
we zapasy w stylu wolnym. 

Najważniejsze, najstarsze i najsłyn-
niejsze zawody zapaśnicze typu yağlı 
güreş odbywają się corocznie w okoli-
cach Edirne i noszą nazwę Kırkpınar. 
To prawdopodobnie najstarszy nie-
przerwanie rozgrywany turniej spor-
towy świata. Do dziś miało tam miejsce ponad 650 turnie-
jów. Legenda mówi, że w XIV wieku Sulejman Pasza, syn 
sułtana Orhana wraz z 40 żołnierzami stanął na odpoczy-
nek na łące w okolicach Edirne. Żołnierze zaczęli ćwiczyć 
się w zapasach. Dwóch braci owładniętych chęcią wygranej 
nie mogło przestać i walczyło całą noc. Rano znaleziono ich 
martwych z wyczerpania. Pochowano ich, a po jakimś czasie 
z tego miejsca wytrysnęło 40 źródeł. Na pamiątkę wydarze-
nia, na łące zwanej odtąd Kırkpınar rozgrywane są zawody 
zapaśnicze. Nazwa przetrwała, choć od 1924 roku, kiedy to 
tereny te znalazły się po drugiej stronie granicy (w Grecji), 
zapaśnicy walczą na łąkach Sarayiçi. Zawody trwają kilka 
dni. Oto ich wyznaczniki:

Zawodnicy i kategorie. Zasadniczo do walki stanąć mogą 
już młodzieńcy od 12 roku życia, choć pierwsze walki-zabawy 
odbywają nawet 4-latkowie. Zawodników dobierają sędzio-
wie, mając na uwadze ich wzrost, sprawność, dotychczasowe 
dokonania i kwalifi kują ich do poszczególnych kategorii. Sę-
dziowie decydują też o tym, kto będzie walczył w kategorii 
najwyższej, baş – ta jest przeznaczona dla najlepszych.

Limit czasowy. Kiedyś go nie było, dziś limit wynosi 30-
40 min, po tym czasie następuje ocena punktowa.

Ubiór. Zawodnicy ubrani są tylko w czarne spodnie sięga-
jące połowy łydki, uszyte ze skóry cielęcej (ważą 5 kg), zwane 
kisbet/kispet. Skóra jest miękka, ale bardzo wytrzymała. Uszy-
cie jednej pary wymaga 58 m specjalnych nici. U dołu mają 

Dla lepszego chwytu można wsunąć rękę głęboko... w 
spodnie przeciwnika.
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Sponsorzy. Bycie sponsorem zawodów to nobilitacja. Kto 
nim chce zostać, musi stanąć do licytacji. Wygrywający ma 
prawo sponsorowania i prawo do tytułu agi następnych za-
wodów. Nazwiska agów także się publikuje. 

Bardzo poważnie podchodzi się do formalnej strony za-
wodów. Turcy starają się zachować ich tradycyjny i czysto 
sportowy charakter, a co za tym idzie – niezależność od 
jakichkolwiek wpływów politycznych. Regulamin zawodów 
jest bardzo ściśle przestrzegany. Cazgırowi nie wolno obra-
żać ani ośmieszać zawodników, na plac walk partie politycz-
ne nie mają wstępu (nie mogą się reklamować). Anonsując 
przybycie polityków wymienia się tylko ich tytuły, nie na-
zwy ich partii.

Skąd się biorą w Turcji zapaśnicy? Co leży u podstaw kon-
tynuacji tej długiej tradycji? Siła i wytrzymałość zawodni-
ków to rezultat ciągłej praktyki zapaśniczej prowadzonej od 
wczesnych lat dziecięcych. Nie odbywa się to jednak w si-

łowniach. Od wieków zapasy 
były ulubionym zajęciem ru-
chowym w domach, na pikni-
kach, w każdym sprzyjającym 
momencie. W tureckich szko-
łach nie ma szczególnie inten-
sywnego programu sportowe-
go, ale praktycznie każda spo-
łeczność ma swój klub zapaśni-
czy. O ile mi wiadomo, jedynie 
klub w Ankarze ma możliwość 
całorocznych zajęć, ponieważ 
mieści się w zamkniętym po-
mieszczeniu (w hali). Reszta 
ćwiczy przez część roku na 
najbliższej miastu łące aż do 
zmierzchu. W Turcji corocznie 
odbywa się około 40 wielkich 
turniejów zapaśniczych, a klu-
by pokonują setki kilometrów 

w drodze na zawody. Zapaśnik jest niezwykle szanowanym 
członkiem społeczności, choć – poza Kırkpınar – nagrody 
w zawodach są zwykle skromne, zwłaszcza w porównaniu 
z zachodnimi standardami. 

ZAPASY POZA ŚWIATEM TURKIJSKIM
Zapasy yağlı wychodzą poza granice Turcji. Odkryte zostały 
za sprawą emigrantów tureckich w Niemczech, w Holandii 
i w innych krajach, częściowo na zasadzie egzotycznego zja-
wiska, fascynacji Wschodem. Turcy starają się to wykorzy-
stać w celu promowania własnej kultury. 

W 1993 r. zorganizowano pierwsze zawody yağlı güreş 
w Niemczech – najpierw w Moguncji potem i w innych mia-
stach. W Holandii pierwsze takie zawody zorganizowano 
w 1997 r. (noszą nazwę Amsterdam Kırkpınar), a w Szwajca-
rii w 2000 r. Rozgrywane corocznie głównie dla lokalnej spo-
łeczności tureckiej, cieszą się coraz większym zainteresowa-
niem innych – od paru lat biorą w nich udział Niemcy, Ho-
lendrzy, Anglicy, Szwajcarzy, Grecy, Bułgarzy, Albańczycy, 
Macedończycy. Co ciekawe, rozgrywane są także zawody 
kobiet. Turecka Federacja Sportów Tradycyjnych nie zezwa-
la jednak zagranicznym zawodnikom na udział w zawodach 
u siebie, w Turcji.

Pierwszy tematyczny park na świecie poświęcony kultu-
rze tureckiej mieści się na wyspie Honsiu, w mieście Kashi-
wazaki (Kashiwazaki Turkish Culture Village). Wiosną 2004 
r. rozegrano tam pierwsze w Japonii yağlı güreş. 

Barbara Podolak 
Fot. www.logo24.pl 

Oto co wam, zapaśnicy, przystoi. 

Górnolotne, przesadne wychwalanie, piękno wiersza wy-
głaszanego ze znawstwem rytmu, głośne i energiczne po-
dawanie tekstu – to służy podniesieniu temperatury uczuć 
wśród publiczności i wywołaniu poczucia dumy u zawodni-
ków. Cazgır jest też mistrzem ceremonii, obecnym na placu 
bez przerwy. Walka rozpoczyna się dopiero wtedy, gdy za-
kończy on prezentację i słowami „Niech Allah prowadzi was 
do zwycięstwa!” da sygnał do rozpoczęcia zmagań.

Muzyka. Zawodom przez cały dzień towarzyszy muzyka 
– zurny i bębny. Bywa, że po 7, a nawet po 12 par. 

Peşrev. Po modlitwie i przedstawieniu widzom zawod-
ników, przy dźwięku zurn i bębnów rozpoczyna się peşrev, 
czyli seria rytualnych ruchów, ceremonia rozgrzewająca 
i jednocząca zawodników, a jednocześnie wpływająca na 
koncentrację przez walką. W ciągu wieków została prze-
kształcona w rodzaj rytmicznego baletu. Najpierw zawodni-
cy stają w rzędzie obok siebie, 
słuchając cazgıra i prezentu-
jąc się publiczności. Potem, 
wysoko stawiając nogi, prze-
chodzą przez plac. W rytm 
muzyki klepią się przy tym po 
udach i wymachują rękami. 
W pewnym momencie każdy 
zawodnik klęka na lewe kola-
no, a prawą ręką zakreśla koła 
od ziemi do kolan. Po krótkim 
dotknięciu palcami prawej ręki 
piersi, ust i czoła, wyciąga ra-
miona do nieba w hołdzie Al-
lahowi. W trakcie tego tańca 
widzowie niegdyś wykrzyki-
wali: „Ach, patrzcie, oto zwy-
cięzca!”, chcąc w ten sposób 
uhonorować swoich bohate-
rów i wzmóc ich odwagę. 

Reguły. Obowiązuje walka w stylu wolnym. Po cere-
monii peşrev zawodnicy są dobierani w pary. Wszystkie 
pary walczą jednocześnie. Początek następuje zwykle na 
środku placu i zaczyna się od chwytu za karki. Zawodni-
cy kołysząc się na boki, próbują wybadać siłę przeciwni-
ka. W tej pochylonej pozycji mogą pozostać przez wiele 
minut. Wreszcie, podejmując kolejne próby, starają się 
powalić przeciwnika na łopatki. Dla zapewnienia uchwytu 
do wykonania rzutu zezwala się zapaśnikom na wepchnię-
cie dłoni w skórzane spodnie przeciwnika. Dozwolone są 
uderzenia otwartą ręką w kark przeciwnika (dla wywołania 
pochylenia głowy). Reguły walki są w dużym stopniu opar-
te na niepisanych zasadach. Opierają się na tradycji kole-
żeństwa, mniej na detalicznych zakazach. Jeśli zawodnik 
ulegnie zranieniu, pierwszej pomocy dostarcza przeciwnik 
– to on przynosi wodę, gdy konieczne jest przemycie oczu. 
Przerwa na poprawienie spodni obowiązuje obie strony. 
Czasem po walce zawodnicy schodzą z placu objęci. Każdą 
potyczkę obserwuje sędzia, ale rzadko słyszy się o złama-
niu zasad.

Zwycięzcy i nagrody. Zwycięzcy zwani pehlivan ogła-
szani są w każdej kategorii (współcześnie ustala się 1, 2 
i 3 miejsce). W najważniejszej kategorii baş zwycięzcą 
jest başpehlivan. Nagrodą są złoto i pieniądze. Zwycięz-
ca z Kırkpınar (czyli başpehlivan) otrzymuje około 100 
tys. dol., tytuł mistrza Turcji i złoty pas wagi około 1,5 kg. 
W ostatnim dniu zawodów nagrody wręcza nawet prezy-
dent Turcji. Zwycięzcy cieszą się ogromną popularnością 
i przechodzą do historii – ich nazwiska są publikowane i za-
pamiętywane.

HISTORIA •  NAUKA •  LITERATURA
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